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CRISIS EN INVAL 
C O N F R O N T A T I E IN JANUARI 1 9 4 1 

Met Homan, voor God, Vaderland en Oranje! 

J. NOË, EIND JANUARI I 9 4 I 4 8 8 

Jan Noë, gewestelijk secretaris van Overijssel, raakte begin 1941 betrokken bij de 
ernstige crisis, die de leiding van de Nederlandse Unie teisterde. Met zijn uit
spraak koos hij partij voor Linthorst Homan, al versimpelde zijn woordkeus de 
ingewikkelde situatie, waarin de beweging zich bevond. De tegenstanders van 
Linthorst Homan vonden dat deze teveel neigde tot samenwerking met de Duit
sers en tot contacten met de NSB. Zijn koers zou onder invloed van de bezetter te
veel van de 'vaderlandse' koers afwijken. Linthorst Homan en zijn medestanders 
waren er daarentegen van overtuigd, dat voor het in stand houden van het 'vader
lands' karakter samenwerking met de bezetter en anderen nodig was, al was het 
dan uitdrukkelijk vanuit een eigen Nederlands uitgangspunt. Beide standpun
ten pasten in de gedachtengang tijdens de oprichting van de Nederlandse Unie. 
Inmiddels had het begrip 'vaderlands', dat voor ieder het kenmerk van 'de goede 
kant/ was, niet voor allen dezelfde betekenis meer. 

De Unie bestond een halfjaar en in die periode waren langzamerhand twee 
stromingen in de leiding tegenover elkaar komen te staan. Vanaf eind december 
1940 liepen de tegenstellingen uit op een crisis. Bijna betekende deze het einde 
van de jonge, succesvolle massa-organisatie. Binnen het Algemeen Secretariaat 
bestonden scherpe meningsverschillen. Hetzelfde gold voor de leden van het 
Driemanschap. Een van hen, Linthorst Homan, dreigde de beweging onder eigen, 
eenhoofdige leiding voort te zetten. 

De crisis kwam niet als donderslag bij heldere hemel. De ontwikkelingen tij
dens de bezetting hadden het de Unie niet gemakkelijk gemaakt zich als organi
satie geleidelijk te ontwikkelen. De leiding van de Unie diende niet alleen de or
ganisatie vorm te geven, maar moest voortdurend reageren op de ontwikkelingen 
onder de bezetting. De bezetter gaf de beweging weinig medewerking en greep in 
toenemende mate in de Nederlandse binnenlandse situatie in.489 Daardoor groei
de het aantal van hen, die aanvankelijk de Unie steunden, maar op den duur aan 
de zin van het voortbestaan begonnen te twijfelen. 
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1 1 . 1 GROEIENDE VERSCHILLEN 

Tijdens het eerste halfjaar van het bestaan van de Nederlandse Unie was geleide
lijk gebleken, dat de meningen van de functionarissen op het Algemeen Secretari
aat uiteenliepen.490 De Brouwer en Ruygers, beiden afkomstig uit de beweging 
Brabantia Nostra, hadden zich vanaf het begin onderscheiden door het verkondi
gen van ideologische opvattingen. Het enthousiasme voor de Nederlandse Unie 
ging vooral bij hen gepaard aan een verbetenheid op de verhoudingen in het voor
oorlogse Nederland. Vaker dan de anderen spraken zij over'de nieuwe tijd', waar
in 'de oude toestanden' zouden verdwijnen. Bij hen leek de neiging het sterkst in 
de (tijdelijke) aanwezigheid van de bezetter ook mogelijkheden tot positieve Ver
nieuwing te zien. 

Aan het andere uiterste stond Hofstee, die onder meer gesteund werd door 
Bouman en Roelfsema. Ook zij stonden achter het vernieuwingsstreven van de 
Nederlandse Unie, maar naar hun mening dreigde dit bij De Brouwer en Ruygers 
de afkeer van het nationaal-socialisme van de bezetter te overschaduwen. Hun 
groeiende irritatie over De Brouwer had ook te maken met de naar hun smaak 
dweperige manier waarop deze zijn ideologische opvattingen presenteerde. De 
Brouwer wekte met zijn als overdreven Brabants en katholiek beschouwde breed
voerigheid nogal eens irritaties. Hij werd niet moe de standpunten van Brabantia 
Nostra ook in de gemengde kring van functionarissen van de Nederlandse Unie in 
Den Haag uit te dragen.491 Hofstee en de zijnen voelden bovendien weinig voor 
een toenadering tot Arnold Meyer en zijn Nationaal Front. De Brouwer en Ruy
gers waren vanwege hun Brabantse connecties juist voorstanders van samenwer
king met naar hun mening gelijkgezinde radikale groeperingen. 

De overige medewerkers op het secretariaat stonden tussen beide groepen in 
en kozen afhankelijk van het onderwerp nu eens de ene en dan weer de andere 
kant. De groep Hofstee werd als informeel clubje gelijkgezinden in de loop van 
het najaar versterkt door J. Barents en Tj. Krol, die als gevolg van de gesprekken 
tussen de Unie en de 'Nederlander-groep' uit de CHU het Algemeen Secretariaat 
waren komen versterken.492 

In het begin leverden de meningsverschillen geen grote problemen op. 's 
Avonds, na sluiting van het kantoor van het Algemeen Secretariaat, werden wel 
vaak felle discussies gevoerd, maar deze pasten in het gezamenlijke enthousiasme 
voor de nieuwe en succesvolle organisatie. Zo werd ook gespeculeerd over de oor
logskansen en de Duitse bezettingspolitiek. De verschillende accenten, die het 
Unieprogramma kende, bestonden ook in de leiding van het Algemeen Secretari
aat. Langzamerhand kwamen de functionarissen direkt onder het Driemanschap 
werkelijk tegenover elkaar te staan. Het waren concrete kwesties, waarbij duide
lijk werd, dat de standpunten vaak ver uiteenlagen en dat in dergelijke gevallen 
steeds dezelfde groepen tegenover elkaar stonden.493 

Veel spanningen veroorzaakte de Winterhulp. Deze organisatie voor het verle
nen van hulp op sociaal gebied was door de bezetter ingesteld en vervolgens onder 
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Nederlandse leiding geplaatst. De op nationaal niveau georganiseerde hulp was 
een breuk met de manier, waarop in Nederland dergelijke steun werd opgezet. 
Dat gebeurde bij voorkeur via allerlei verzuilde organisaties. Meer nog ontstond 
er in het land afkeer van de Winterhulp, omdat deze zo'n duidelijke copie van de 
Duitse Winterhilfe was. Het Driemanschap besloot desondanks, dat de Nederland
se Unie de Winterhulp actief zou steunen. De Unie stortte het substantiële bedrag 
van 5000 gulden op de rekening van de Winterhulp. Van de colporteurs en het 
personeel in de Uniewinkels werd verwacht, dat zij voor de organisatie zouden 
collecteren. Het Driemanschap was tot dit besluit gekomen na pressie van de se
cretarissen-generaal. Waarschijnlijk werd steun aan een nationale - en dus niet 
verzuilde - organisatie onder Nederlandse leiding voor de Nederlandse Unie pas
send gevonden. In ieder geval was Linthorst Homan als Commissaris van de pro
vincie Groningen 'qualitate qua' in het comité van aanbeveling opgenomen. 

De groep Hofstee was fel tegenstander van steun aan de Winterhulp en deelde 
de weerstand, die onder de bevolking leefde. Hofstee en zijn kring accepteerden 
onder voorbehoud de beslissing van het Driemanschap, omdat Homan er hoe dan 
ook bij betrokken was. Zij waren aanvankelijk ook blij, dat de leiding van de Win
terhulp niet in handen van de NSB was terecht gekomen. Homan propageerde de 
Winterhulp ook voor de radio en verdedigde dat door er op te wijzen, dat hij als 
Commissaris nu eenmaal een dergelijke toezegging had gedaan. Hij bleef bij zijn 
positieve opstelling, ook toen de Unie naar aanleiding van het standpunt over de 
Winterhulp honderden protestbrieven en bedankjes kreeg. Afvaardigingen van 
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lokale besturen van de Nederlandse Unie bezochten het Algemeen Secretariaat 
om te protesteren. De argwaan over het 'Nederlands karakter5 van de Winterhulp 
was bij anderen in de Unie-leiding eveneens groot. De groep rond Hofstee bleef 
bij het Driemanschap aandringen op een kritische houding. Besloten werd om 
Roelfsema de speciale opdracht te geven de ontwikkelingen bij de Winterhulp te 
volgen en later daarover te rapporteren.494 

Een andere kwestie, waarbij de verdeeldheid in de Unietop bleek, was de op
richting van de Opbouwdienst. De groep Hofstee had bezwaren tegen steun aan 
deze voorloper van een Arbeidsdienst, voornamelijk omdat deze een Duits initia
tief was. Er bestond bovendien gevaar, dat de leden van de dienst aan nationaal-
socialistische invloed blootgesteld zouden zijn. De Nederlandse Unie was op 
zichzelf voorstander van een Arbeidsdienst op vrijwillige basis. Deze paste in de 
nationale initiatieven waarin de nadruk werd gelegd op de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid op sociaal gebied. De Quay was al jarenlang een actief pleit
bezorger van een arbeidsdienst. De leiding van de Nederlandse Unie koesterde de 
hoop, dat de Opbouwdienst als voorloper van een Nederlandse arbeidsdienst zijn 
'vaderlands' karakter zou behouden. Onder die voorwaarde verklaarde het Drie
manschap zich voorstander van de Opbouwdienst.495 

Er waren nog drie kwesties, die de leiding van het Algemeen Secretariaat ern
stig verdeelden. Allereerst was dat de verhouding van Nederland tot Vlaanderen. 
Iedereen was voorstander van nauwe culturele betrekkingen. De Brouwer en Ruy-
gers legden echter de nadruk op 'volksverwantschap' en neigden tot het politieke 
Groot-Nederlandse standpunt van Arnold Meyer. Hetzelfde gold voor de aan- - £ ^ -
trekkelijkheid van het'leidersprincipe': hiermee werd het door de Duitsers in de 
praktijk gebrachte organisatiemodel bedoeld, waarin ook in de politiek alle be
leidsbepalende en uitvoerende bevoegdheden in de de handen van een 'leider' 
werd gelegd. Ook de discussie over de toekomstige positie van de Nederlandse jo
den leidde tot scherpe geschillen. 

Op deze drie punten had het Driemanschap ernstige verschillen van mening 
met Arnold Meyer. Dat verhinderde De Brouwer en Ruygers niet te proberen met 
Nationaal Front naar een compromis over deze verschillen te streven. Voorzover 
de leden van het Driemanschap bij de discussies betrokken werden, was hun 
standpunt verdeeld. Homan steunde in de regel de mening van De Brouwer en 
Ruygers. Einthoven werd beschouwd als bondgenoot van de groep rond Hofstee 
en was weinig geneigd in een van de kwesties concessies te doen. De Quay stond -
afhankelijk van het onderwerp - nu eens dichter bij de ene en dan weer bij de an
dere kant. Volgens Roelfsema behoorden bij de groep van De Brouwer behalve 
Ruygers ook H. Kemp, H.J. Kraus, P. J. Schmidt en Van de Wielen. Bij Einthoven en 
Hofstee behoorden Roelfsema, Krol, Barents, Van Bosse en Bouman. Het waren 
geen formele fracties: Van der Wielen had niet het idee bij een groep te horen.496 

De tweespalt in de leiding van de Nederlandse Unie werd niet alleen veroor
zaakt door meningsverschillen over het standpunt, dat de organisatie moest in
nemen. Ook de algemene instelling ten opzichte van de bezetting zorgde voor 
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spanningen. Linthorst Homan had het meeste vertrouwen in de ontwikkeling 
van de Nederlandse Unie onder de bezetting. Hij was wel teleurgesteld over de be
perkingen, die de Unie waren opgelegd. Des te meer leek het hem noodzakelijk te 
streven naar een goede verhouding tot de bezetter: alleen zo zouden wensen van 
de Nederlandse Unie gehoor kunnen vinden. De leden van de groep Hofstee ver
wierpen dit standpunt en vonden, dat de houding van de bezetter juist steeds 
meer argwaan verdiende. Bovendien wantrouwden zij Linthorst Homans contac
ten met de Duitsers, al waren ze van de inhoud van de besprekingen niet op de 
hoogte. Zelf hadden zij uit hun gesprekken met bijvoorbeeld prof. Wehofsich de 
indruk gekregen, dat de bezetter de Nederlandse Unie in nationaal-socialistische 
richting wilde ombuigen. Wanneer Homan met deze opinie werd geconfron
teerd, reageerde hij sussend. Er bestond geen gevaar, zolang men zelf maar de lei
ding van de organisatie in handen had.497 

Eind november kwamen Bouman, Hofstee en Roelfsema tot de conclusie, dat 
de Nederlandse Unie maar beter opgeheven kon worden. Hun geestverwant Eint
hoven liet zich door hen overtuigen. Begrijpelijkerwijze was Linthorst Homan 
het hier niet mee eens. Hij bezwoer zijn collega's in het Driemanschap, dat er nog 
voldoende mogelijkheden waren en kreeg uiteindelijk De Quay aan zijn kant. 
Ook bleek nu, dat de Nederlandse Unie inmiddels voor velen een niet zo makke
lijk weg te denken gegeven in het bezette Nederland was. Een enorme aanhang 
had zich immers achter de beweging geschaard. Na moeilij ke beginmaanden was 
de organisatie op poten gezet. Was het niet jammer nu de hele zaak te ontbinden? 
De argumenten uit de oprichtingstijd kwamen weer naar voren: zouden velen in —Ç- ~X-
de bevolking na het verdwijnen van de Unie niet de NSB of allerlei 'gelijkgescha
kelde' organisaties gaan steunen? Het resultaat van alle gesprekken was, dat de 
Nederlandse Unie werd voortgezet. Ondanks een groeiende twijfel van een deel 
van de medewerkers, bleef ieder zich met de beweging verbonden voelen. Zo ac
cepteerde Roelfsema per ï december een benoeming als Algemeen Secretaris van 
de Unie. De onderlinge verhoudingen waren er na alle meningsverschillen echter 
niet beter op geworden.498 

In het najaar van 1940 hadden Einthoven, Linthorst Homan en De Quay zich 
samen met Algemeen Secretaris Van der Wielen al eens teruggetrokken in een ho
tel om de koers van de Nederlandse Unie te bespreken. Onderwerp van gesprek 
waren onder meer de meningsverschillen over de contacten met Nationaal 
Front.499 Sinds hij de functie van Algemeen Secretaris van Van der Wielen op 1 de
cember had overgenomen was ook Roelfsema op de hoogte van de meningsver
schillen binnen het Driemanschap.500 Ook hoorde hij, dat Linthorst Homan soms 
bewust vriendelijke en tegemoetkomende woorden sprak tijdens zijn contacten 
met de bezetter. Zo zou Homan gezegd hebben, dat het betreurenswaardige kan
ten had, dat de Nederlandse marine de strijd tegen Duitsland voortzette.501 

De meningsverschillen in de Unie-leiding werden steeds weer gevoed door uit
spraken van De Brouwer en Ruygers. Niet alleen bij Brabantia Nostra bestond de 
opvatting, dat 'de zware dagen van mei 1940' voor de Nederlandse natie 'een soort 
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morele schok' waren geweest. In deze Brabantse kring kreeg veel nadruk, dat de 
betrekkelijke waarde van de bestaande staatkundige en maatschappelijke orde 
duidelijk was geworden. Het was te betreuren, dat veranderingen in dat bestel nu 
zouden plaats vinden onder bezettingsomstandigheden: 'barensweeën, die zo 
geheel anders waren dan velen wensten'. Dat nam - in deze Brabantse visie - niet 
weg, dat een perspectief van 'grootheid en diepte zonder weerga' werd geopend. 
In de voorgaande jaren was het Nederlands volksleven achtergeraakt bij wat in 
andere landen gegroeid was aan besef van onderlinge verbondenheid ('de bele
ving van het gemenebest').soz 

Deze woorden waren op zichzelf in overeenstemming met het na wikken en 
wegen tot stand gekomen programma van de Nederlandse Unie: in ieder geval 
met dat deel, dat over Vernieuwing handelde. Maar het was een taal, die slecht 
paste bij wat voor velen het motief was om de Unie te steunen: het kiezen van een 
alternatief voor de NSB. Ook vele voorstanders van Vernieuwing verafschuwden 
standpunten, die in een volkse terminologie werden uitgedrukt. De groep Hof
stee ergerde zich herhaaldelijk aan dergelijke uitspraken van Jef de Brouwer in 
zijn lezingen op kadercursussen. Hetzelfde gold voor wat Ruygers in brochures 
en in het weekblad De Unie schreef. Ruygers was in de praktijk hoofdredakteur van 
het weekblad en de meeste artikelen, die volgens critici teveel 'in Duitse richting' 
gingen, waren van zijn hand. Er ontstond hierdoor bij vele leden een groeiende 
wrevel over het blad, al meenden sommigen, dat veel van deze passages als knap
pe 'camouflage' van Nederlandse karakter van de Unie bedoeld waren. Hoe dat 
ook zij, de inhoud van de artikelen kwam voor een groot deel overeen met de wer- -Ç \-
kelijke opinie van Ruygers. Enkele van de meest bekritiseerde artikelen schreef 
Ruygers overigens volgens uitdrukkelijke richtlijnen van Linthorst Homan.503 

Omdat de leden van het Driemanschap niet steeds samen in Den Haag aanwe
zig waren, kwamen principiële discussies tussen hen niet vaak voor. Tijdens de 
sporadische bijeenkomsten, waarop dat wel gebeurde, stelde Einthoven wel eens 
voor de uitgave van het blad te staken. Publikatie van artikelen als van Ruygers 
was kennelijk niet te voorkomen. Homan wist een dergelijke beslissing tegen te 
houden. Het belang van het weekblad voor de organisatie en propaganda van de 
jonge massa-organisatie viel dan ook nauwelijks te overschatten.304 

Het meningsverschil over het weekblad was sinds november hoog opgelopen 
naar aanleiding van nummer 13. Het hoofdartikel ging over de verhouding Ne
derland-Duitsland en stelde onder meer, dat Nederland in het gebied lag, waar 
Duitsland de leidende positie innam: Duitsland had 'zijn lot geworpen in de 
waagschaal der geschiedenis'.505 

Dit was voor velen een niet acceptabele omschrijving van de Duitse agressie, 
hoezeer men ook gewend was geraakt aan eufemismen als 'de gebeurtenissen van 
mei 1940'. Het conflict in de leiding van de Unie over het weekblad werd door Ho
man gewonnen, maar onder de leden ontstond opschudding. Na nummer 13 wa
ren er bedankjes voor het lidmaatschap, al is niet bekend hoeveel. Ook vele func
tionarissen lieten zelf of via hun gewest van hun verontwaardiging blijken. Pas na 
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een paar weken constateerde men op het Algemeen Secretariaat, dat het rumoer 
bedaarde. 

Ook op andere wijze kwamen de verschillen van mening in de Unie-leiding tot 
uiting. Roelfsema schreef voor het Driemanschap een nota over de bedoelingen 
van de bezetter. Hij behoorde tot degenen, die vermoedden, dat deze de Neder
landse Unie en de NSB wilde laten samengaan om zo onder de bevolking een bre
dere steun voor de Duitsers te verkrijgen. Einthoven deelde de mening van Roelf
sema, maar weer bleek dat hij in het Driemanschap tegenover Linthorst Homan 
stond. Deze vond de analyse te somber. De Nederlandse Unie ging door, maar de 
verdeeldheid bleef. De discussies binnen de leiding bleven voor de grote massa le
den onbekend, maar uitspraken in het weekblad over belangrijke kwesties onder 
de bezetting hadden in delen van de aanhang twijfel gezaaid over de koers van de 
Unie.506 

De scheiding der geesten kwam scherp tot uiting in de opvattingen over con
tacten met de NSB.507 Het idee om samen te werken was al snel weer verworpen, 
maar bij sommigen - onder wie Linthorst Homan - bleef de gedachte leven, dat 
de Nederlandse Unie via contacten met NSB'ers de invloed bij de bezetter zou 
kunnen vergroten. Deze gedachten drongen niet door tot de Unie-activisten op 
straat, die zich wekelijks tegen WA'ers moesten verdedigen. 

Voor de leiding van de Unie was de anti-NSB-gezindheid nog steeds het ge
meenschappelijk uitgangspunt. Maar voor Homan en geestverwanten sloot dat 
niet uit, dat men probeerde met individuele, ontevreden leden van de NSB contact 
te zoeken. Al voor de oorlog bestond in de kring van Vernieuwers de indruk, dat -C \-
sommigen uit begrijpelijke bitterheid over de sociale omstandigheden en de on
bewegelijkheid van het politieke bestel lid waren geworden van de NSB, zonder 
veel te voelen voor Mussert en wat tot zijn landverraad had geleid.508 

In de loop van het najaar waren er toch nog enkele pogingen tot contact. Aan
vankelijk was het veelzeggend, dat ze op niets uitliepen. Langzamerhand kregen 
deze contacten bij sommigen, zoals Ruygers en Van der Wielen, een zeker ge
wicht. Daarin waren ze het eens met Homan. Deze was eind 1940 tot de overtui
ging gekomen, dat het nuttig zou zijn in een persoonlijk contact Mussert duide
lijk te kunnen maken, hoezeer de NSB 'de geest en het belang" van het volk 
miskende. Ook een mogelijke samenwerking zou besproken kunnen worden, 
maar de boodschap zou dan zijn, dat deze onmogelijk was, zolang de NSB niet ver
anderde. Om deze reden kon het gesprek door Homan niet officieel namens de 
Unie gevoerd worden.509 

Dat laatste was Homan toch al duidelijk, omdat een belangrijk deel van de 
Unieleiding gekant was tegen elk contact met de NSB. Homan was bereid geweest 
te overwegen om zitting te nemen in een adviserend comité, waarin ook de NSB 
vertegenwoordigd was. Anderen zagen ook in de dreiging van een machtsgreep 
door de NSB geen enkele reden om deze beweging als gesprekspartner te zien. 
Overleg inde Unietop had Homan dit duidelijk gemaakt. Einthoven wees elk po
ging tot overleg met de NSB af 'gezien de houding die deze beweging tegenover 
ons volk heeft aangenomen'.510 
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Linthorst Homan zelf veranderde niet van mening over het nut van een per
soonlijk contact met Mussert. Tijdens de eerste maanden van de bezetting had 
ook de leider van Verdinaso, Voorhoeve, de Unie bezworen met de NSB-leiding 
contact op te nemen. Toen Voorhoeve in het najaar tot de NSB was toegetreden, 
had hij bij zijn ontmoeting met Van der Wielen nogmaals de wenselijkheid van 
een contact tussen Unie en NSB ter sprake gebracht. Op 29 november ging Van der 
Wielen op het voorstel in. Hij verzocht Voorhoeve een gesprek met de leiding van 
de NSB tot stand te brengen. Voor een officieel, blijvend contact was het moment 
nog niet gekomen, maar een vrijblijvende kennismaking en gedachtenwisseling 
stelde de Nederlandse Unie, aldus Van der Wielen, op prijs.sn 

Toen Voorhoeve antwoordde, dat de secretaris-generaal van de NSB Huygen en 
hijzelf de Unieleiding wilden ontvangen, bleek direkt hoezeer de Unietop ver
deeld was en bovendien langs elkaar heen werkte. Van der Wielen was begin de
cember wegens ziekte niet in Den Haag en had bovendien per 1 december zijn 
functie van Algemeen Secretaris van de Nederlandse Unie overgedragen aan zijn 
plaatsvervanger Roelfsema. Voorhoeves uitnodiging kwam nu openlijk in de 
Unieleiding ter sprake. De meerderheid voelde niets voor een verzachting van de 
houding tegen de NSB. Roelfsema schreef in zijn antwoord aan Voorhoeve, dat het 
Driemanschap een bespreking met de NSB ongewenst achtte, 'daar er geen basis 
voor een vruchtbare bespreking aanwezig is'.51z 

Voorhoeve reageerde gepikeerd op de afwijzing en verzuimde niet de tegen
strijdige standpunten van de Unie aan de kaak te stellen. Zijn antwoord had een 
dreigende ondertoon: 'Het zal U duidelijk zijn, dat ik uw reactie naar waarde zal -£ ^-
weten te schatten en dat wij deze op gepaste wijze metterdaad zullen weten te be
antwoorden.'313 Linthorst Homan zat in een lastig parket. Hoewel ook hij zich als 
een tegenstander van de Nederlandse nationaal-socialisten beschouwde, wilde 
hij niet uitsluiten dat verkennende contacten iets positiefs voor de Nederlandse 
Unie zouden kunnen opleveren. Ze zouden misschien ook de verhouding tot de 
bezettende autoriteiten ten goede kunnen komen. 

Met enige omhaal schreef Homan op de laatste dag van 1940 aan Voorhoeve, 
dat hij voorstander was geweest van een informeel contact en dat nog was. Als het 
zover zou komen, zou dat contact overigens wel op het hoogste niveau, dus met 
Mussert zelf, moeten plaats vinden. Door Mussert persoonlijk als gesprekspart
ner te eisen, wees hij suggesties voor een gesprek met lagere functionarissen af. 
Tegelijk bewees hij hiermee in contacten met NSB'ers meer te zien dan alleen een 
mogelijkheid om dissidenten aan te moedigen. Voor Homan was de achtergrond 
hiervan, dat de NSB wellicht zo beïnvloed kon wotden, dat deze niet verder naar 
exclusieve macht zou streven. Einthoven - De Quay koos zijn zijde - zag daar 
geen enkele reden tot contact in en juichte eventuele onenigheid in de NSB alleen 
maar toe.S14 Linthorst Homan verzweeg overigens niet, dat hij de opstelling van 
de NSB nog steeds verwierp. Hij zou dit in een eventueel gesprek ook duidelijk aan 
Mussert zeggen. Typerend voor Homan voegde hij daaraan toe, dat hij begreep 
dat ook Mussert er dan 'evenmin doekjes om zal winden'.SIS 
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Voorhoeve antwoordde ook op Homans brief, maar richtte zich uitdrukkelijk 
tot het Driemanschap als geheel. Hij beklaagde zich nog eens over de gang van za
ken en zei te twijfelen aan het nut van verdere contacten gezien 'de wonderlijke 
toestanden' binnen de Nederlandse Unie. Hij liet niet na te vermelden, dat hij vele 
dreigementen van Unieleden had ontvangen. Daarin werd steeds het nationaal-
socialisme afgewezen en de hoop uitgesproken, dat het democratische Engeland 
de oorlog zou winnen. Deze Unie-leden zouden alle nationaal-socialisten hebben 
willen 'afmaken' om de 'oude toestand' te herstellen.516 

Een dergelijke karakterisering van de aanhang van de Unie was een schop te
gen Homans zere been. Er was hem immers veel aan gelegen duidelijk te maken, 
dat de Nederlandse Unie geen 'negatieve' organisatie was, maar Vernieuwing 
voorstond. Zijn probleem was, dat hij een breuk in de Unie veroorzaakte, als hij 
contacten met de NSB aanknoopte. In zijn brief aan Voorhoeve probeerde hij zon
der de verhoudingen in de Unie op de spits te drijven toch de deur naar gesprek
ken met de NSB-leiding open te houden. Het duurde niet lang of deze tegenstrij
digheden leidden tot een uitbarsting. 

1 1 . 2 KRITIEK, ADVIEZEN EN EEN ULTIMATUM 

De geschillen in de Unieleiding spitsten zich in december toe. De koers van de Ne
derlandse Unie was binnen en buiten de organisatie in discussie. Behalve de kri-

-Q- tiek van de ondergrondse pers517, deed ook de legale pers van zich spreken. In De ~^^-
Standaard waarschuwde P.A. Diepenhorst voor het onder druk van de omstandig
heden opgeven van politieke opvattingen op wat hij 'het offerfeest van overtui
gingen' noemde. Wat zou er immers overblijven van het eigen gedachtengoed, als 
iedereen maar van mening veranderde? Ook al goot Diepenhorst zijn stuk niet in 
die vorm, zijn woorden betekenden een principiële kritiek op de Nederlandse 
Unie. Het Liberale Weekblad ging enigszins onwennig positief in op de woorden van 
de antirevolutionair Diepenhorst. Het schreef, dat de 'volgelingen van Thorbec-
ke' beaamden wat in De Standaard te lezen stond. Ongetwijfeld was het weekblad 
ermee op de hoogte dat grote aantallen van die volgelingen nu achter het Drie
manschap stonden. De redactie schreef ronduit, dat het artikel van Diepenhorst 
ook een aanval op de Unie was. Het liberale blad voegde zelf aan de woorden van 
Diepenhorst toe, dat men standvastig moest blij ven 'bij het koesteren van de "eeu
wenoude" Nederlandse vrijheidsdrang'. Het artikel in De Standaard klonk volgens 
het blad 'als een vermaan tot allen, die meenden in Unies of andere gekunstelde 
eenheidsbewegingen hun overtuiging "ten offer" te moeten brengen op "het al
taar des vaderlands".'S18 

In hetzelfde nummer van Het Liberale Weekblad erkenden de liberalen, dat de 
maatschappelijke problemen in de toekomst een noodzaak tot een zekere 'orde
ning5 met zich brachten. Al eerder was gebleken, dat ook in deze kring van verde
digers van de vrije maatschappelijke krachten de toon van de politiek-maatschap-
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pelijke discussie van de tijd doorklonk. Ook hier werd de hoop op 'een andere tijd' 
uitgesproken. Daar hield de overeenkomst op: de liberalen dienden bij verande
ring zo mogelijk een leidende rol te spelen! In een ander artikel in hetzelfde num
mer werden bovendien de opvattingen over corporatieve ordening van de hand 
gewezen.519 

Anderen, zoals Groeninx van Zoelen, probeerden de Unie tot een duidelijke 
keuze voor het corporatisme te brengen. Einthoven hoopte met hem de Unietop 
te versterken en de verdeeldheid en twijfel in de leiding te bestrijden. Hij leek 
hem iemand, die voor krachtige adviezen kon zorgen. Groeninx was van mening, 
dat een meer consequente keuze voor rechts-autoritaire hervorming van de maat
schappij en een vastberaden, maar niet vijandige houding tegenover bezetter en 
NSB het gemeenschappelijke doel dichterbij zouden brengen. Dat doel was het 
voorkomen van inlijving door Duitsland en het bestrijden van een machtsgreep 
door de NSB. Het risico, dat deze ontwikkelingen zich toch zouden voordoen, 
werd naar zijn mening steeds groter. Groeninx stimuleerde daarom Einthovens 
pogingen de koers van het weekblad te verduidelijken. Ruygers had met zijn 
'volkse' en volgens velen voor de Duitsers vriendelijk gestelde artikelen irritatie 
gewekt. Einthoven wilde aan de bezwaren tegen Ruygers tegemoetkomen door 
anderen invloed op de inhoud te geven. Niet dat de opvattingen van Groeninx nu 
bepaald parallel liepen aan die van de groep Hofstee, die binnen de Unie de steun 
en het oor van Einthoven bezat. Maar de laatste had er nooit een geheim van ge
maakt geen hoge dunk te hebben van de democratische partijpolitici en onder de 
bezetting leken zij n preoccupaties en die van de autoritair gezinde Groeninx niet 
ver uiteen te lopen. 

Groeninx van Zoelen introduceerde uit eigen kring bij Einthoven personen, 
die een bijdrage konden leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leiding 
en in het bijzonder van het weekblad. Het ging daarbij onder meer om de hoogle
raren Gerretson, J. de Vries en A.A. van Schelven. Opvallend genoeg waren deze 
drie personen uit rechts-autoritaire kring tot nu toe niet actief in de kring van de 
Nederlandse Unie geweest. Voor hen was deze ongetwijfeld te 'burgerlijk' en te 
'democratisch' geweest. Gerretson was sinds de capitulatie op eigen gezag bezig 
geweest met het formeren van een nationaal leiderschap, in welke vorm dan ook. 
Bij deze vergeefse pogingen behoorde hij tot de velen in rechts-autoritaire kring, 
die in jhr. B.C. de Jonge de gedoodverfde kandidaat voor een leiderspositie zagen. 
Van Schelven was actief lid van Nationaal Front geworden. 

Groeninx van Zoelen hoopte, dat door de invloed van dit soort figuren het ka
rakter van de Nederlandse Unie beïnvloed zou worden in de richting van zijn ei
gen voorkeur. Hij verwachtte dat de kans dan groter was, dat de bezetter de Ne
derlandse Unie de mogelijkheid zou bieden zich als nationale beweging te 
ontwikkelen. Groeninx zelf hield ook jhr. B.C. de Jonge over de ontwikkelingen 
in de Unie op de hoogte. Ook door hem werd De Jonge beschouwd als een emi
nente kandidaat voor de toekomstige leiding van een nationale beweging, hoe 
deze er ook uit zou zien. Groeninx meende, dat ook de opvattingen van De Jonge 
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hem toteen medestander maakte. Hij lietDeJongeoptimistisch weten, datdeNe-
derlandse Unie en vooral het weekblad zich meer in zij n eigen richting bewogen. 
Het was hem gelukt enkele naar zijn idee geschikte artikelen te plaatsen. Dat be
oordeelde hij 'positief', vooral omdat wat hij 'de linkervleugel' noemde daarin 
geen aanleiding zag om voor de Unie te bedanken. 'Er is een lichtteken! De Ne
derlandse Unie begint "ruggegraat" te krijgen!'520 Ook in de loop van januari 
1941 zou Groeninx reden tot tevredenheid hebben. Het weekblad bepleitte het 
'Nederlands' karakter van hervormingen, maar stelde nadrukkelijk, dat er sprake 
was van 'Oorlogstijd én Revolutietijd'.521 

Groeninx van Zoelen bleef ook in contact met de voortdurend op de achter
grond opererende Goossens, die zich immers liet voorstaan op zijn goede contac
ten in het apparaat van de bezetter. Goossens verklaarde zich begin januari bereid 
om, zoals Groeninx het uitdrukte, de 'consolidatie' van de Nederlandse Unie on
der de aandacht van de bezetter te brengen. Het is duidelijk, dat kringen in het ap
paraat van de bezetter ook op deze manier goed op de hoogte kwamen van de si
tuatie in de leiding van de Unie. 

Einthoven ondernam nog andere pogingen om de Unie meer 'ruggegraat/ te 
geven. Deze gingen niet noodzakelijk in dezelfde richting als Groeninx voor
stond. Einthoven zat immers ook op één lijn met de groep Hofstee, die het er om 
ging verdere toenadering tot de bezetter en Duits-gezinde autoritaire groepen te 
voorkomen. Initiatieven om in die zin in de leiding van de Unie in te grijpen gin
gen vooral uit van Hofstee en de zijnen. Anders dan Groeninx waren zij nogsteeds 

-\y— niet bijster te spreken over het weekblad. Afgezien van enkele individuele perso- —É\-
nen in de leiding, achtte Einthoven zelfde Unie als organisatie gezond. Het was in 
zijn ogen wel noodzakelijk de leiding te versterken. De komst van Barents en Krol 
was kennelijk niet voldoende geweest. Met dit doel had Einthoven, behalve met 
Groeninx, ook contact met anderen opgenomen. Wat het weekblad betreft had hij 
gehoopt, dat de adviezen van Von Balluseck en Schlichting de zaak zouden verbe
teren. Tot nu toe was van het resultaat daarvan weinig te zien geweest. De beide 
hoofdredacteuren hadden weinig tijd. Ruygers - aan wie tegenwicht moest wor
den geboden - was constant op het Algemeen Secretariaat aanwezig.522 Onduide
lijk is of Einthoven besefte, dat de opvattingen van Groeninx van Zoelen inhou
delijk nogal verschilden van die van Hofstee. Groeninx bedoelde waarschijnlijk 
onder meer de groep Hofstee, als hij - in afkeurende zin - over de 'linkse groep' in 
de Unie sprak.523 

Tegen het einde van 1940 kwam onder de medewerkers op het Algemeen Secreta
riaat het conflict aan de oppervlakte. Er ging daarbij weinig leiding uit van het 
Driemanschap, dat zelden in zijn geheel aanwezig was, laat staan dat het veel 
overlegde over de verhoudingen onder het personeel. De ideologische tegenstel
lingen en het onderlinge wantrouwen liepen zo hoog op, dat bijvoorbeeld De 
Brouwer en Hofstee nauwelijks meer'on speaking terms' waren. Een ideologische 
verhandeling van De Brouwer werd door Hofstee gekraakt, terwijl een stuk van 
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Krol door De Brouwer als 'uit de oude tijd' vol minachting verworpen werd.524 

Tegen Kerstmis liet Hofstee het Driemanschap definitief weten, dat of De 
Brouwer de Unie-leiding zou moeten verlaten of hijzelf zou vertrekken.52S Krol 
had, mede namens Barents, een soortgelijk gesprek met het Driemanschap.526 

Eind december bevestigde Barents dit nog eens schriftelijk. De uitlatingen van De 
Brouwer waren volgens Barents in strijd met de afspraken, die tussen het Drie
manschap en de groep Van Walsum in de CHU waren gemaakt. Vooral waar het 
ging om het Vlaamse vraagstuk, het standpunt over de joden en het leidersbegin
sel. Barents en Krol zeiden te spreken namens een hele groep medewerkers op het 
secretariaat, die wegens de lijn van De Brouwer ontslag wilde nemen. Nadrukke
lijk zeiden zij, dat het niet om geschillen tussen bepaalde bevolkingsgroepen 
ging. De Brouwer sprak toch niet namens alle katholieken of voor het hele zuiden 
van het land?527 Hiermee probeerden zij het argument te ontzenuwen, dat de Ne
derlandse Unie als eenheidsbeweging nu eenmaal de verschillende standpunten 
in het land moest verenigen. Homan en De Brouwer zouden dat argument overi
gens nooit gebruiken: de Unie moest voor hen juist geen optelsom zijn, maar een 
duidelijke keuze voor Vernieuwing maken. 

De crisis in de Unie-leiding was nu een feit. Het Driemanschap was zelf ver
deeld en deed voorlopig niets. Van der Wielen probeerde het probleem tot per
soonlijke tegenstellingen terug te brengen. Beide partijen ontkenden, dat het 
daarom ging. De groep Hofstee bleef ervan overtuigd, dat de Nederlandse Unie 
met de opvattingen van De Brouwer de verkeerde kant opging. De groep De Brou
wer beschouwde de 'negatieve' leden - zij, die in de Unie vooral hun anti-Duitse - £ ^-
en anti-NSB-gezindheid botvierden - steeds meer als ballast. Hier kon een bemid
deling tussen personen geen oplossing bieden. Zonder hun medestander Eintho
ven erin te kennen spraken de leden van de groep Hofstee af op 12 januari 1941 bij
een te komen om een beslissing te nemen over hun positie.S28 Voor het 
Driemanschap werd de onenigheid binnen de leiding van de Unie nu een grote 
zorg. Daarbij was steeds duidelijker geworden, dat het zelf verdeeld was. 

Behalve de verschillen in opvatting speelden ook verschillen in karakter een 
rol. Einthoven ging het vooral om de mogelijkheid ongecompliceerd en duidelijk 
zijn gezindheid te uiten: vaderlandsliefde en minachting voor de NSB waren daar
bij de trefwoorden. Veel waardering voor de 'oude' politieke partijen had hij ove
rigens ook niet, maar theoretiseren over politieke hervormingen had niet zij n pri
oriteit. De Quay deelde de opvattingen van Einthoven, maar hechtte bovendien 
grote waarde aan de voorbereiding van maatschappelijke hervormingen. Ook 
daarom was hij er voorstander van, dat de Nederlandse Unie onder de bezetting 
zo lang mogelijk bleef bestaan. Linthorst Homan onderscheidde zich van de twee 
anderen, doordat hij ondanks de problemen onder de bezetting steeds weer mo
gelijkheden zag voor sociale en politieke Vernieuwing zonder al te grote gevaren 
voor het in stand houden van het vaderlands karakter van de beweging. Ondanks 
alles waren de leden van het Driemanschap zich sinds het enorme succes van de 
Unie bewust van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het lot van de or-
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ganisatie. Door de verschillen in karakter bleven uiteenlopende meningen over 
de koers van de Unie aanvankelijk verborgen, maar later droegen ze juist bij tot 
het op de spits drijven ervan. Einthoven was gewoon krachtig in ronde woorden 
voor zijn uitgangspunten op te komen, De Quay tastte steeds bedachtzaam de 
mogelijkheden af en Homan liet zijn optimistische enthousiasme nogal eens de 
vrije loop. 

Na verloop van tijd dreven Homans opvattingen verder van die van de anderen 
weg. Steeds meer raakte hij ervan overtuigd, dat Duitsland als leidende Europese 
mogendheid uit de oorlog tevoorschijn zou komen, sterker nog, dat daar goede 
kanten aan zaten. Zo kwam hij tot zijn beruchte uitspraak, dat het wenselijk was 
dat de oorlog in een krachtsverhouding van '3 tegen 2' voor Duitsland zou eindi
gen. Hij was van mening, dat aan de overmacht van de Duitsers weinig meer te 
doen was. Mogelijkheden voor 'positief' werk waren er alleen, als de Nederlandse 
Unie zich ook 'politiek' actief toonde. Dat had Seyss-Inquart persoonlijk aan Ho-
man duidelijk gemaakt.sz9 Hierbij paste Homans steun aan Ruygers, toen deze 
concessies wilde doen aan de opvattingen van Nationaal Front over de positie van 
de joden."0 

Einthoven en De Quay waren er niet van op de hoogte, dat Homan schriftelijke 
instructies aan Ruygers had gegeven voor het schrijven van artikelen, waarin de 
toon tegemoetkomend ten opzichte van de bezetter was. Onderling werd in de 
leiding wel over de opvattingen van Homan gesproken: Einthoven en De Quay 
bestreden die opvattingen nu en dan. Zij namen de zaak pas ernstig voor de Unie 
op, toen bleek, dat Homan zij n mening ook buitenshuis had geuit. De Brouwer en —(- \-
Ruygers steunden Homan. In december kwam een deel van de leiding van Neder
landse Unie tot de conclusie, dat er over de koers van de Unie en over interne moei
lijkheden speciaal overleg gevoerd moest worden. Einthoven, De Quay, Van der 
Wielen en Roelfsema kwamen bijeen en dicussieerden tot diep in de nacht over de 
toestand. Ronduit spraken zij er nu over, dat Homan het risico liep in een 'gevaar
lijke' richting af te dwalen. Bij de meningsverschillen over de koers van de Unie 
pasten ook de verschillende standpunten over de verhouding tot de NSB. Nadat 
Roelfsema namens het Driemanschap een gesprek met de NSB categorisch had af
gewezen, schreef Homan immers toch weer een brief waarin hij te kennen gaf een 
gesprek op prijs te stellen. Wel deelde Homan de NSB vast mee, dat in een eventu
eel gesprek 'van onze kant zou kunnen worden gezegd, waar het op stond en hoe
zeer naar onze overtuiging, de NSB de geesten het belang van ons volk miskent*.531 

Het gesprek zou niet tot stand komen: het was Homan, die van zijn collega's zou 
horen, 'waar het op stond'. 

Leden van de groep rond Hofstee waarschuwden ervoor, dat de houding van De 
Brouwer het gevaar voor een politiek afdwalen nog versterkte. Einthoven stond 
onder druk van de groep Hofstee om tegen De Brouwer en Ruygers op te treden.S3Z 

De Quay had inmiddels wat illusies ten opzichte van het bezettingsregime ver
loren, maar bleef er voorstander van dat de Unie zo lang mogelijk in stand bleef. 
Hij wilde op die manier de eenheid onder de bevolking versterken om zoveel mo-
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gelijk 'het Nederlandse karakter5 te kunnen beschermen. Met dat laatste was 
Einthoven het eens, maar voor veel concessies om dat doel te bereiken voelde hij 
niet. Deze instelling bracht hem aan de kant van de groep stafleden rond Hofstee. 
De Quay koos meestal de kant van Einthoven, maar hij bleef Linthorst Homan als 
medestander beschouwen. Hij neigde er bovendien nog steeds toe het Drieman
schap bijeen te houden en de Nederlandse Unie te laten voortbestaan om het poli
tieke veld niet geheel aan NSB en Nationaal Front over te laten."3 

Hoewel de onderlinge meningsverschillen niet aan de grote klok werden ge
hangen, drong daarvan langzamerhand in delen van de achterban wel iets door. 
Bij sommigen leidde dat tot de indruk, dat de Nederlandse Unie het gevaar liep 
een mantelorganisatie van de NSB te worden.534 

Spoedig zou een beslissing moeten vallen. Op 12 januari had de groep Hofstee 
immers een vergadering belegd, waarop besloten moest worden welke conclusies 
uit de positie van De Brouwer en Ruygers getrokken zouden worden. Afgespro
ken was, dat de groep de Unie zou verlaten, als de twee Brabanders in functie ble
ven. De bij eenkomst heeft nooit plaats gevonden. 

I I . 3 ARRESTATIES 

Op 10 januari viel de Duitse politie het kantoor van de Nederlandse Unie in de 
Alexanderstraat binnen. Het gebouw werd doorzocht en een deel van de admini
stratie en ander materiaal werd in beslag genomen. Een aantal medewerkers werd 
gearresteerd: onder hen waren De Brouwer, Ruygers, Kraus en Roelfsema. Ook 
Guermonprez en Schierbeek behoorden tot de arrestanten.535 Hofstee, die in Gro
ningen was, moest zich na terugkomst melden voor een verhoor.536 

Als reden voor de inval noemden Duitse politiefunctionarissen het feit, dat er 
aanwijzingen bestonden, dat vanuit het kantoor van de Nederlandse Unie illega
le activiteiten werden ondernomen. Overigens had Homan in zijn contacten met 
de bezetter herhaaldelijk vernomen, dat het de NSB was, die de Unie van illegaal 
werk beschuldigde.537 De arrestanten werden verhoord over hun activiteiten voor 
de Unie en er werd hun duidelijk gemaakt, dat het wat de Duitsers betrof zo niet 
met de Unie door kon gaan. Na een paar dagen gevangenschap werden de gear
resteerden vrijgelaten. Een deel van de in beslag genomen documenten werd vrij
gegeven. Roelfsema kwam terug met de stellige opvatting, dat de Nederlandse 
Unie, in zijn bestaande vorm, geen kans had op een zinvol verder functioneren. 
Anderen, zoals De Brouwer, waren juist in hun mening gesterkt, dat de Unie een 
radikaler koers moest gaan varen en daarbij desnoods een deel van de massa-aan
hang moest prijsgeven: die had zich voor een groot deel toch slechts om 'negatie
ve' redenen aangesloten. Tijdens de verhoren hadden de Duitsers zich niet be
perkt tot de rol van passieve ondervragers, maar ook opinies overgebracht of 
beïnvloed. Dat was met enige psychische pressie gebeurd, inspelend op de over
tuigingen, die bij de verschillende arrestanten leefden.538 
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Het maakte indruk op de Uniefunctionarissen, dat de Duitsers op de hoogte 
waren van de verschillende meningen, die op het Algemeen Secretariaat beston
den. Zo werd Einthoven tegenover Roelfsema 'reactionair' genoemd, hetgeen in 
het spraakgebruik betekende: gebonden aan de 'oude orde' van vóór mei 1940. 
Rauter voegde er aan toe, dat het dragen van het Uniespeldje de betekenis van 're
actionair' had.539 Kennelijk was bij de bezetter een juiste indruk van de situatie op 
het Algemeen Secretariaat ontstaan. De verschillende openlijke of informele ge
sprekken, die vanuit de leiding van de Unie met personen uit de kring van het be
zettingsregime waren gevoerd zullen daar niet vreemd aan zijn geweest.S4° Vol
gens Roelfsema was vooral de loslippigheid van Homan en Kraus de oorzaak. De 
Quay vermoedde, dat Generalkommissar Schmidt, met wie Homan regelmatig 
sprak, achter de arrestaties zat. Andere gesprekspartners van de Unie hadden 
soms zelf contacten met de bezetter. Dat gold bijvoorbeeld voor de journalist Pi
card, sympathisant van Nationaal Front en een frequent bezoeker van het Alge
meen Secretariaat van de Unie.S41 

Openhartig waren de discussies geweest, die prof. Wehofsich van de staf van 
Seyss-Inquart met een aantal functionarissen van het Algemeen Secretariaat had 
gevoerd.542 Hetzelfde gold voor de contacten van De Quay met dr. Süsterhenn. 
Deze werd door De Quay als geestverwant beschouwd, omdat hij vroeger bij de 
katholieke politieke richting van het Duitse Zentrum behoorde. Tijdens de ge
sprekken met de nu eveneens op het bureau van Seyss-Inquart werkzame Süster
henn vertelde De Quay nu en dan wat over de politieke situatie en over de stem
mingbinnen de Nederlandse Unie. Zijn bedoeling was daarmee begrip te wekken —£ ̂ -
voor het streven van de beweging. Behalve via dit soort gesprekken is het moge
lijk, dat inlichtingen werden verkregen door verhoren, infiltratie of door het 
afluisteren van gesprekken op het Algemeen Secretariaat. Er waren gevallen, 
waarbij de betrokken Uniefunctionarissen ervan overtuigd waren, dat de bezetter 
over informatie uit de Unie kon beschikken.543 De bezetter had kortom verschil
lende mogelijkheden om gegevens over de interne situatie bij de Nederlandse 
Unie te vergaren. 

De verdenking van illegale activiteiten lijkt niet de enige achtergrond van de 
inval van de bezetter bij de Nederlandse Unie te zij n geweest. Er werd ook een po
ging gedaan de arrestanten te beïnvloeden: de een in de richting van ontslag, de 
ander in de richting van een radicalisering. Het was een van de manieren om de 
koers van de beweging bij te sturen. Over die koers was de bezetter bepaald niet te
vreden. Bovendien was in het weekblad een aantal onafhankelijke en kritische ar
tikelen verschenen.544 Irritatie bij de bezetter was bijvoorbeeld gewekt door het 
artikel 'Gekortwiekt - doch niet vleugellam', van 4 januari 1941. Hierin werd 
openlijk vastgesteld, dat de Unie geen ruimte voor 'daadwerkelijke activiteit' 
werd gegund. Tijdens de verhoren door de SD'ers Harster en Kirchner werd Roelf
sema nadrukkelijk over de inhoud van het weekblad ondervraagd. De onvrede 
van de bezetter bleek ook uit het feit dat deze een kritisch rapport van Roelfsema 
over de Winterhulp achterhield, terwijl hij bij zijn vrijlating andere in beslag ge-
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nomen stukken wel terugkreeg.545 De Duitsers waren er ontevreden over, dat de 
Nederlandse Unie na het eerste begin niet méér in Duitse, nationaal-socialistische 
richting was ontwikkeld. Dat werd ook Groeninx van Zoelen duidelijk, toen hij 
na de inval een gesprek met Legationsrat Wickel voerde. De NSB maakte van de on
vrede gebruik door de Unie bij de Duitsers verder verdacht te maken. Er bestond 
in de Unieleiding de indruk, dat de Nederlandse nationaal-socialisten met dat 
doel ook provocateurs op de Unie afstuurden. Geruchten over een komende 
machtsgreep van de NSB tierden in deze periode welig en werden met de inval bij 
de Unie in verband gebracht.546 

Sinds de inval probeerde Linthorst Homan gebruik te maken van zijn ge
sprekspartners bij de bezetter om de gearresteerde Unie-medewerkers vrij te krij
gen. Hoewel hij Generalkommissar Schmidt liet weten, dat alleen het Drieman
schap voor de daden van de Unie verantwoordelijk was, had hij met zijn pogingen 
geen succes.S47 Ook andere contacten leverden niets op. Van der Wielen maakte 
geen gebruik van zijn vroegere gesprekken met prof. Wehofsich, omdat hij ver
moedde, dat hij dan zelf ook gearresteerd zou worden.548 

Ook de journalist L. Picard van Het Vaderland bezocht in deze crisisituatie het 
Algemeen Secretariaat van de Unie in de Alexanderstraat weer. Picard was afkom
stig uit België, waar hij in de eerste wereldoorlog als flamingant en anti-Belgicist 
actief was geweest. Na de oorlog roerde hij zich in Nederland en was onder meer 
bevriend met Gerretson. In 1938 verscheen van hem een brochure over de Neder
landen en de internationale situatie. Ook in die omstandigheden was de inhoud 
anti-Frans.549 Vlak voor het uitbreken van de oorlog liet Picard zich pro-Duits 
uit.550 Hij verkeerde in rechts-autoritaire kring en had sinds de bezetting contac
ten met het tijdschrift De Waag.551 Picard had sympathie voor Arnold Meyer en 
zijn Nationaal Front en probeerde zonder succes een ontmoeting tussen Meyer en 
Anton Mussert te organiseren.552 Zijn voorstel paste in de pogingen in rechtse 
kring een samenwerking tussen de verschillende autoritaire bewegingen tot 
stand te brengen en ook de Nederlandse Unie in deze richting te beïnvloeden. Het 
was de bedoeling op die manier een exclusieve machtspositie van de NSB te ver
mijden, waardoor ook de potentiële aanhang voor zo'n nieuwe beweging ver
groot zou worden. Picard had in oktober in De Waag geschreven, dat Mussert door 
zijn tekortkomingen niet 'tot het hart van het volk' kon doordringen. De geringe 
kwaliteiten van de Nederlandse nationaal-socialisten maakten de NSB voorlopig 
niet tot een aantrekkelijke partner voor de rechts-autoritaire activisten.553 

Picard sprak tijdens zij n bezoeken aan de Alexanderstraat behalve met Homan 
ook met Ruygers over de Unie. Na de arrestaties trof hij Homan, nadat deze ver
geefs had geprobeerd zijn medewerkers vrij te krijgen. Picard deed de suggestie 
contact te zoeken met - de aan Homan onbekende - Goossens. Goossens zou van
wege zijn goede contacten bij de bezettende overheid van nut kunnen zijn554. Pi
card was hiervan op de hoogte, omdat Goossens hem eens gewaarschuwd had, dat 
in NSB-kring een plan werd beraamd om de redaktielokalen van Het Vaderland te 
vernielen.555 Zonder dat Homan dat wist, had Goossens met De Jonge en Groe-
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ninx al eerder over de koers van de Unie gesproken. De laatste had hem met Picard 
in contact gebracht. Het in schijn toevallige contact van Homan metGoossens was 
in werkelijkheid bewust georganiseerd. De rol van Groeninx hierin was Homan 
onbekend.SS6 

Goossens zei Homan, dat het de NSB was, die achter de inval en de arrestaties 
zat. Er was volgens hem een lichtpunt in de situatie: als op het Uniesecretariaat 
niets illegaals gevonden werd, dan zou dit wel eens als een boemerang terug kun
nen slaan op de NSB. Voor de Nederlandse Unie zouden dan meer kansen ont
staan. Wel moest deze zich dan reorganiseren en onder de massa leden een 'kern' 
vormen, die positief ingesteld was ten opzichte van het doorvoeren van hervor
mingen tijdens de bezetting. Bij een volgende ontmoeting legde Goossens aan 
Homan een ontwerpbrief voor, die de Nederlandse Unie aan Seyss-Inquart zou 
moeten verzenden. Ook stelde hij voor, dat hij zelf een leidende functie in de Unie 
zou gaan bekleden. Later vertelde Homan, dat hij bij een bezoek aan Goossens 
thuis een ss-jasje aan de kapstok had zien hangen.557 

Goossens verbond enkele voorwaarden aan zijn aanbod de Nederlandse Unie 
te reorganiseren. Die reorganisatie zou de Unie onder de bezetting betere kansen 
geven. Dit omdat hij meende, dat Homan niet wist wat hem te doen stond. De 
voorwaarden, die in een eventueel komend gesprek met Seyss-Inquart aan de 
orde moesten komen, waren misschien niet aangenaam voor Homan, maar ze 
hielden volgens Goossens in wat de Unie moest doen om een waardige plaats in te 
kunnen nemen. De voorwaarden bestonden uit vijf punten: 

ï Binnen drie maanden moesten de joodse leden verwijderd worden; 
2 Er moest een controlesysteem opgesteld worden om ongewenste leden uit de 

Unie te kunnen verwijderen en ze bij eventuele 'niet-loyale' handelingen te 
royeren en tevens aan de autoriteiten door te geven; 

3 De leden moest duidelijk gemaakt worden, dat het lidmaatschap van de Unie 
met zich meebracht, dat men zich een waardig Nederlander toonde, die orde 
en tucht kende. Het opbouwen van de organisatie kon alleen met een hechte 
kern, die er begrip voor toonde, wat onder de huidige omstandigheden het 
'Nederlands' belang was; 

4 Er moest een aanvang gemaakt worden met het opvoeden van de leden 'in so
cialistische Nationale zin'. De Culturele afdeling van het Unie-secretariaat 
diende daartoe uitgebreid te worden; 

5 Voortaan moest het abonnement op het blad in het lidmaatschap inbegrepen 
zij n in verband met het nu ontbrekende contact tussen leiding en leden. 

Goossens had sinds de inval in het secretariaat verschillende gesprekken met Ho
man. Deze probeerde allereerst of via Goossens de vrijlating van zijn stafleden be
werkstelligd kon worden. Goossens redeneerde tegenover Homan, dat de arresta
ties voorkomen hadden kunnen worden, als er in de Unie eerder een reorganisatie 
'in positieve zin' was doorgevoerd. Het was beter geweest, als Homan eerder naar 
Goossens was toegekomen. 
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Duidelijk was, dat Goossens via Homan de Nederlandse Unie op de lijn van de 
bezetter wilde brengen. Homan heeft in aanwezigheid van Goossens met General
kommissar Schmidt een mogelijk compromis over het 'jodenvraagstuk' besproken. 
Goossens hield contact met hem en besprak de ontwikkelingen in de Unie steeds 
met Groeninx van Zoelen. Ook De Jonge lichtte hij in.558 

Goossens vertelde Linthorst Homan, dat vele Unieleden bewijsbaar illegale da
den pleegden. De gevangenissen zaten vol met ze. Daarnaast werd een flink aan
tal van hen geschaduwd. De inval had als doel uit te zoeken of dit soort gedragin
gen van bovenaf door de Unieleiding was geïnspireerd. Vast was komen te staan, 
dat dit niet het geval was. Goossens zei Homan daarom nu te kunnen verzekeren, 
dat na een reorganisatie de Duitse autoriteiten rekening met de Unie zouden hou
den. Dan zou in goede harmonie verder gewerkt kunnen worden. 

Voorlopig kwam het niet tot afspraken met Goossens. Einthoven en De Quay 
zouden niet tot verdere concessies bereid zijn. Alleen al daarom kon Homan niet 
op de voorwaarden van Goossens ingaan. Wel klonk hem het advies om te stoppen 
met de openlijke anti-NSB-propaganda verstandig in de oren. Na een paar dagen 
kwamen de gearresteerde Uniefunctionarissen weer vrij ,559 

1 1 - 4 OPHEFFEN OF DOORGAAN? 

Na hun vrijlating deelden Roelfsema en Schierbeek mee ontslag te nemen uit hun 
functie bij het Algemeen Secretariaat. Schierbeek had dit al eerder laten doorsche- - £ ^-
meren, maar Roelfsema's besluit kwam na zijn vrijlating bij het Driemanschap als 
verrassing. In een onderhoud met het Driemanschap en een aantal anderen uit de 
Unietop zei Roelfsema, dat opheffing van de Unie de beste beslissing zou zijn. 
Een reorganisatie op nieuwe grondslag zou een toegeven aan de Duitsers beteke
nen.560 Roelfsema en Schierbeek hadden naar de indruk van de anderen tijdens 
hun verhoren door de Duitsers verklaard hun posities in de Unie op te geven. 
Schierbeek deelde dit ook aan het Driemanschap mee.561 

De Brouwer kwam daarentegen juist met een plan tot reorganisatie van de 
Unie uit de gevangenis terug: de Unie moest een 'kerngroep' vormen. Deze moest 
bestaan uit actieve leden, die positief tegenover het idee van Vernieuwing tijdens 
de bezettingstijd waren ingesteld.S62 

Na de terugkeer van de gearresteerden en de verhalen over Duitse opvattingen 
toonde Einthoven zich zo vastbesloten de Unie op te heffen, dat De Quay zich aan 
zijn zijde plaatste.563 Dekans om onder de bezetter nog zinvolle activiteiten te on
dernemen werd miniem geacht. Een audiëntie bij Seyss-Inquart ging niet door en 
ook met Generalkommissar Schmidt was geen contact mogelijk.1564 Voor Einthoven 
speelde daarbij ook een rol, dat hij kennis genomen had van Homans beruchte 
uitspraak over een '3-2' overwinning van Duitsland. Vooral toen hij merkte, dat 
dit in ruimere kring bekend geworden was, zag Einthoven de opzet van de Ne
derlandse Unie in gevaar komen.S6S De tot nu toe verborgen gebleven gespannen 
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verhoudingen tussen Einthoven en Linthorst Homan waren aan de oppervlakte 
gekomen.566 

Linthorst Homan was teleurgesteld over de houding van Einthoven en De 
Quay. Deze hadden al stappen gezet om de Unie op te heffen. De stichting De Ne
derlandse Unie kon alleen door het Driemanschap als geheel worden opgeheven. 
Einthoven en De Quay besloten zelf vast uit te treden. Vooral toen na een paar da
gen de meeste arrestanten weer vrij waren, leek de Unie volgens Homan een nieu
we start te kunnen maken. De groep rond De Brouwer was er voorstander van, dat 
Homan alléén met de Unie verder zou gaan. Homan besloot inderdaad alléén de 
leiding te nemen. Hij schreef dit ook aan de bezetter en de secretarissen-gene
raal.567 

Velen sterkten Homan in het streven de Unie te laten voorbestaan. Homan zag 
er bovendien de mogelijkheid in via een 'reorganisatie' van de Unie zijn eigen 
ideeën door te zetten. Zo vond hij, dat 'de bestaande groeperingen3 in Nederland 
elkaar zouden moeten benaderen om samen te werken. Met die groeperingen 
moeten behalve de Nederlandse Unie vooral Nationaal Front en ook de NSB zijn 
bedoeld: dat waren de groeperingen, die in Nederland nog politiek actief konden 
zijn.568 

Juist in verband met dit soort opvattingen woekerde ook het conflict in de lei
ding van het Algemeen Secretariaat nog steeds voort. De brief van Barents met be
zwaren over de opvattingen van de groep De Brouwer had niets aan betekenis in
geboet. Barents en Krol namen ontslag uit hun functies op het Algemeen 
Secretariaat. Toen De Brouwer zelf in functie bleef, nam ook Hofstee ontslag. 
Roelfsema had zijn ontslag per ï februari aangekondigd: hij handelde nog enige 
tijd als Algemeen Secretaris Uniezaken af.569 

De organisatie van de Unie als massa-organisatie ondervond zo langzamer
hand repercussies van de inval en de onderlinge crisis. In de gewesten ontstond ir
ritatie over de onzekerheid, waarin men na de arrestaties was gelaten.570 Over de 
onderlinge geschillen in de Unietop waren er alleen maar geruchten. Deze ge
ruchten waren vaak niet ver bezijden de waarheid. Dat bleek, toen uit Heerlen het 
voorstel kwam 'degene van het Driemanschap die de minderheid was' te royeren. 
Volgens de afzenders zou Homan het met het staatkundig deel van het Unie-pro
gramma niet meer eens zijn.571 

De verwarring in de organisatie was groot. In Amsterdam legden de colpor
teurs van het weekblad het werk neer. Velen waren er bang voor, dat de NSB in
vloed op de Nederlandse Unie zou krijgen. Toch viel de Unie niet uiteen en bleef 
de organisatie in het hele land intact. Het aantal bedankjes bleef beperkt tot enige 
honderden.572 

Toen Einthoven en De Quay meegedeeld hadden, dat ze met de Unie wilden 
stoppen, sprak Homan met secretaris-generaal Snouck Hurgronje. Deze was het 
wel eens met de noodzaak van een 'reorganisatie' van de Unie, maar een alléén 
doorgaan van Homan zag hij als een slechte zaak. Hetzelfde gold voor het ophef
fen van de Unie. Als Homan al alleen aan de leiding moest doorgaan, zou een ad-
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viesraad hem moeten bijstaan. Snouck sprak vervolgens ernstig op Einthoven en 
De Quay in: hun weglopen zou incorrect tegenover de leden zijn. Zij hadden een 
morele verplichting tegenover hen.573 

Ook Groeninx van Zoelen zette zich er nu toe direkt te bemiddelen tussen de 
leden van het Driemanschap. Linthorst Homan was Groeninx in sociëteit De Wit
te komen opzoeken om hem te vragen de nieuwe Algemeen Secretaris van de Unie 
te worden. Deze ried Homan af om meteen maatregelen te treffen voor het over
nemen van de Unie. Homan had voor de gewestelijk secretarissen al brieven met 
een dergelijke strekking laten klaar maken. Groeninx zei hem, dat die brieven 
'nooit* mochten uitgaan. Vervolgens bespraken ze samen een uitweg uit de im
passe.574 Volgens Groeninx van Zoelen zou viervijfde van de leden bedanken, als 
Homan alléén doorging. Hetresterende vijfde deel zou in 'verkeerd vaarwater' te
recht komen. Homan zelf zou dan, hoe dan ook, 'aan de hoogste boom komen te 
hangen'. Homan vertelde Groeninx, dat hij zich gesterkt had gevoeld na een ont
moeting met jhr. Van Karnebeek, die hem na een diner van de Commissarissen 
van de Koningin ter aanmoediging beide handen had gedrukt. Dit temeer, omdat 
Van Karnebeek indertijd geen voorstander van de oprichting van de Unie was ge
weest.575 

Groeninx werd in zijn bemiddelingspogingen aangemoedigd door de signa
len, die hij van Goossens ontving. Al in het begin van januari had Groeninx over 
de nieuwe lijn met hem gesproken. Hij hoopte op deze manier bij de bezetter 
goodwill voor een veranderde Unie te kweken. Goossens, evenals - volgens zijn 
zeggen - zijn Duitse relaties, wilde niet, dat Einthoven zou vertrekken, voordat —£^-
Homan gelegenheid had gehad een opvolger te zoeken of andere maatregelen te 
nemen. Volgens Goossens was een uittreden van Einthoven en De Quay op zich
zelf geen probleem, als dit maar zonder schokken voor het publiek zou plaats vin
den. Aan het plotseling aftreden van twee leden van het Driemanschap kleefden 
wel gevaren. Een massaal uittreden van leden kon dan wel eens het gevolg zijn en 
de Duitse autoriteiten zouden dit kunnen uitleggen als een grote 'anti-Duitse' de
monstratie.576 

Begin februari kwam ook jhr. B.C. de Jonge naar Den Haag. Ondanks zijn wei
gering politiek betrokken te raken, had hij van een afstand steeds contact gehou
den. De crisis in de Unie activeerde kennelijk zijn belangstelling. Hij wist via 
Goossens, dat Homan wel met hem over de situatie wilde overleggen. De Jonge 
kreeg de indruk, dat de zaken het Driemanschap 'volkomen over de kop' liepen. 
Een versterkte leiding en een vastere koers leken voor de Unie hard nodig: dat be
tekende dus ook volgens De Jonge een 'reorganisatie'. Het was te hopen, dat de be
zetter de Unie minder in de weg zou leggen en meer faciliteiten zou verlenen. Al
leen zo zou de Unie positief, opbouwend werk kunnen verrichten. 

De Jonge betreurde, dat vele Unieleden uitmuntten door anti-NSB-gevoelens, 
waarbij weinig onderscheid gemaakt werd tussen NSB en Duits gezag. Zo werd de 
schijn gewekt, dat de Unie een illegale houding had. Om deze reden waren de NSB 
- en de bevoorrechting ervan door de Duitsers - het grote obstakel voor een bete-
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re verhouding met de Duitsers. 'Een oppermachtige NSB leidt hier te lande tot 
rampen en tot haat jegens Duitsland, hetgeen ieder weldenkend mens wenst te 
voorkomen en tegen te gaan.'577 De NSB wekte nu eenmaal te veel weerstand onder 
de bevolking. Dat kwam volgens De Jonge niet zozeer door de beginselen van de 
NSB, maar door het optreden van de leden. Zo zou de houding van de NSB ten op
zichte van het huis van Oranje en van sttaatterreur terecht weerstand wekken. 

De Jonges belangstelling voor de Nederlandse Unie was een teken van de poli
tieke activiteit van rechtse kringen buiten de NSB. Ook bij hen leefde de alles over
heersende wens, dat Nederland na de oorlog de onafhankelijkheid zou terug krij
gen. Net als Linthorst Homan meenden deze groepen, dat vervulling van die wens 
afhankelijk zou zijn van de wil van het kennelijk oppermachtige Duitsland. Vol
gens de verwachtingen zou het nieuwe Duitsland eerder geneigd zijn de Neder
landse zelfstandigheid te erkennen, als er na de oorlog een vriendelijke gezind
heid tegenover het Duitse Rijk zou bestaan. Hervormingen in autoritaire zin, 
anti-democratisch en corporatistisch, zouden de Duitsers er wellicht van overtui
gen, dat een onafhankelijk, nationalistisch Nederland in de toekomst in het voor
deel van Duitsland zou zijn. De Nederlandse rechts-autoritaire groeperingen 
zouden deze hervormingen kunnen invoeren: zij streefden veranderingen in 
deze zin immers al jaren na? 

De NSB was voor dit alles eerder een obstakel dan een hulpmiddel. De Neder
landse nationaal-socialisten waren te Duits georiënteerd en leken een rol te spe
len bij een eventuele inlijving bij Duitsland. Het was dan ook begrijpelijk, dat Ho-
mans bereidheid tot contact met de NSB onzekerheid over de koers van de —É\-
Nederlandse Unie had veroorzaakt. Niet, dat sommigen in rechts-autoritaire 
kring op den duur samenwerking met de NSB uitgesloten achtten. Maar de pro-
Duitse opstelling van de NSB en de terreur op straat had de beweging bij de bevol
king nog meer gehaat gemaakt, dan sinds de Duitse inval al het geval was. Door de 
afkeer van de meerderheid van de bevolking stond de NSB samenwerking met 
Duitsland juist in de weg. Daarom dachten rechts-autoritaire groepen hierin een 
invloedrijke rol te kunnen spelen. Zij waren het onderling niet in alle opzichten 
eens: De Jonge zag na verloop van tijd een goede samenwerking met de NSB als on
vermijdelijk. 

Nu er in de leiding van de Unie een crisis was uitgebroken, meenden velen in 
rechts-autoritaire kring, dat er een goede kans op het verwezenlijken van hun op
vattingen bestond. Sinds de capitulatie probeerden groeperingen als De Vuurslag 
en Nationaal Herstel in deze richting invloed uit te oefenen. Dat had tot nu toe bij 
de Nederlandse Unie weinig succes gehad, omdat de leiders ervan ook rekening 
hielden met de meningen van politici uit het democratische kamp. De democrati
sche partijen functioneerden nu niet meer. De crisis in de Unie maakte iedereen 
ervan bewust, dat een consequent beleid en een 'reorganisatie' noodzakelijk wa
ren. Groeninx had al een positie op het Uniesecretariaat en de rechtse groepen le
ken op de steun van de bezetter te kunnen rekenen. Die indruk wekten ook de be
richten van Goossens. 
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Opmerkelijk en verwarrend was, dat al vóór de Duitse inval in het secretariaat 
een 'reorganisatie' werd voorbereid. Voor Einthoven en zijn medestanders hield 
dat in, dat de invloed van de groep De Brouwer beperkt moest worden. Anderen 
wilden de Unie door 'reorganisatie'juist in autoritaire zin ombuigen. Met de in
vloedrijke positie van Groeninx van Zoelen leek het gewicht van rechts-autoritai-
re opvattingen in de Unie-leiding vrijwel ongemerkt te zijn toegenomen. 

Zo werd de wens op te treden tegen de nationaal-socialistisch aandoende en 
'volkse' uitingen van De Brouwer en Ruygers omgebogen tot een 'reorganisatie' 
in autoritaire richting. Deze koerswijziging stond zelf weer onder druk. Sinds de 
arrestaties werden pogingen gedaan de Unie bovendien in een meer pro-Duitse 
richting te laten bewegen. De Nederlandse Unie zou dan de functie moeten ver
vullen, waar de NSB in faalde: het beïnvloeden van de bevolking in Duitse, natio
naal-socialistische richting. Dat miste na verloop van tijd zijn uitwerking niet: 
het beleid van de Unie kreeg een paar nieuwe trekken. Interessant was, dat in de 
loop van januari door het Algemeen Secretariaat een commisie was samengesteld, 
die de mogelijkheid van een Werkend Lidmaatschap moest bestuderen. Dit leek al 
enigszins voort te borduren op het idee een 'kerngroep' van gedisciplineerde 
Unieleden in te stellen.S78 Dit idee werd sinds zij n vrijlating door De Brouwer be
pleit en door Goossens als dringende suggestie naar voren gebracht. Ook Groe
ninx schaarde zich achter dit onderdeel van een 'reorganisatie'. Het is onwaar
schijnlijk, dat Groeninx Einthoven en De Quay precies op de hoogte bracht van 
zijn opvattingen over een nieuwe lijn van de Unie. 

Zo hadden rechts-autoritaire groeperingen via verschillende zegslieden in- - £ ^ -
vloed op de leden van het Driemanschap. Dat wilde niet zeggen, dat zij ook hun 
standpunt bepaalden: ook bij Homan was dat niet het geval. Het Driemanschap 
was zich door het maandenlange leiderschap van de massabeweging te zeer be
wust van de eigen positie om zijn mening voor die van wie dan ook prijs te geven. 
Wel konden sommige van de eigen opvattingen door invloed van anderen ver
sterkt worden. 

De Quay was uit zichzelf al geneigd de Nederlandse Unie niet zonder meer uit
een te laten vallen. Hij was het oneens met verschillende van Homans opvattin
gen, maar bleef overtuigd van diens goede bedoelingen. Na de pogingen van de 
Duitsers de Unie via de arrestaties in een pro-Duitse richting te sturen was De 
Quay gevoelig voor Einthovens argumenten de Unie op te heffen. Einthoven zag 
zijn oorspronkelijke bedoelingen met de Unie te veel in gevaar komen. De Quay 
realiseerde zich, dat een alléén doorgaan van Homan het gevaar zou inhouden, 
dat een verregaande samenwerking met Nationaal Front en NSB tot stand zou ko
men. Als zo'n samenwerking een pro-Duits karakter zou krijgen, zou Generalkom
missar Schmidt zijn zin hebben.579 

Linthorst Homan voelde zich door allerlei adviezen gesterkt om juist wel met 
de Unie door te gaan. Voor een soepele overgang voor een organisatie onder zijn 
eigen leiding liet hij formulieren vervaardigen, waarin de Unie-functionarissen 
zich loyaal tegenover zijn leiderschap moesten verklaren. Het was over deze stuk-
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ken, dat Groeninx van Zoelen zei, dat ze nooit verstuurd mochten worden.580 

AI deze perikelen in de leiding betekenden niet, dat het karakter van de bewe
ging als geheel fundamenteel veranderde. Dat bleek toen de voorwaarden duide
lijk werden, waaraan volgens de meerderheid van het kader van de Unie voldaan 
moest worden, voordat het steun wilde geven aan een voortbestaan van de Unie. 
Ondanks alle activiteiten van autoritaire groepen en individuen bleef de Unie een 
beweging met een pluriform karakter.581 

De Gewestelijk Commissarissen beraadden zich inmiddels over de crisis in de 
top van de beweging. Op een eerste onderlinge bijeenkomst werden zij het eens, 
dat de Unie bij voorkeur moest blijven voortbestaan en dat geen overijlde maatre
gelen moesten worden genomen. Slechts een van hen was voorstander van een 
voortbestaan van de Unie alleen onder Linthorst Homan.582 

11.5 'REORGANISATIE' 

Op 30 januari 1941 werden de Gewestelijk Secretarissen door de leiding van de Ne
derlandse Unie eindelijk persoonlijk over de crisis in de organisatie ingelicht. Zo
als wel vaker gebeurde dat in verband met de vertrouwelijkheid van de gesprek
ken niet op de Unie-kantoren in de Alexanderstraat, maar bij de bankier van de 
Nederlandse Unie, Bas & Co. De Gewestelijk Secretarissen oefenden druk uit op 
het Driemanschap om óf alledrie te stoppen óf alle drie door te gaan. Zij hadden 
een voorkeur voor het laatste, maar de meesten verlieten de bijeenkomst in het be- -£ t ) -

sef te moeten doorgaan met de Unie onder Homan óf samen met Einthoven en De 
Quay de Unie te moeten verlaten.583 De Unie-leiding in Limburg wilde doorgaan 
met de Nederlandse Unie, maar vond dat Homan geroyeerd moest worden. De 
Gewestelijk Secretaris van Overijssel, Jan Noë, was daarentegen bereid ook Ho
man alléén te steunen. Een dag later bezwoer Aberson zijn collega's niet overijld 
te beslissen door de Unie te verlaten. Naar zijn indruk was iedereen er voorstander 
van dat de breuk in de leiding gelijmd werd.584 

Een aantal Gewestelijk Secretarissen van de Nederlandse Unie besloot vóór de 
volgende vergadering met de Unietop in Den Haag eerst onderling bijeen te ko
men. In het korte, 'normale' bestaan van de Unie-organisatie was dit een onge
hoorde procedure, omdat de hiërarchische verhoudingen zo werden doorbroken. 
Het was een teken, dat er werkelijk van een crisis sprake was. De uitnodiging werd 
door het Gewest Utrecht verstuurd. Een paar als Homan-gezind beschouwde 
commissarissen, met name Noë en Engels, was niet voor het vooroverleg uitgeno
digd.585 

Rond dezelfde datum werd vanuit de Unie-leiding in Den Haag een 'Instructie 
voor de leiders der Gewestelijke Secretariaten' verstuurd. Roelfsema had deze in 
opdracht van Linthorst Homan opgesteld. De inhoud was, dat de Gewestelijk Se
cretarissen vóór 6 februari aan Homan persoonlijk moesten meedelen of ze na het 
uittreden van De Quay en Einthoven hun functie bleven vervullen. In geval van 
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aftreden werd de Gewestelijk Secretarissen verzocht een voorlopige plaatsvervan
ger aan te wijzen. Alle gelden dienden gestort te worden in de kas van de Neder
landse Unie. In elk gewest moesten op 4 en 5 februari de Gewestelijke Raad en de 
plaatselijke secretarissen 'sober' over de situatie ingelicht worden. Gemeld kon 
dan worden, datEinthoven en De Quay uitgetreden waren, datRoelfsema ontslag 
had genomen en ook kon meegedeeld worden wie eventueel de eigen opvolger als 
Gewestelijk Secretaris was. Aan de functionarissen in het gewest moest verzocht 
worden in geval van ontslag ook zelf een eigen opvolger aan te wijzen en de plaat
selijke raden eveneens 'sober' in te lichten. Geld van de Unie moest weer op de cen
trale Unierekening worden gestort en voorkomen moest worden, dat allerlei wil
de geruchten de ronde zouden gaan doen. Later zouden mededelingen gedaan 
worden over de reorganisatie, die Homan zou doorvoeren. Over de inhoud van die 
'reorganisatie' werd niets meegedeeld. Voor een deel zou het om een zuivere orga
nisatorische en personele aanpassing gaan, nu verschillende personen uit de lei
ding vertrokken. Ongetwijfeld zou ook een nieuw beleid in de reorganisatie weer
spiegeld worden. Een beleid, dat gebaseerd was op de opvattingen van Homan. 

De Gewestelijk Secretarissen werden zelf uitgenodigd op 6 februari voor een 
vergadering naar Den Haag te komen, waar Linthorst Homan een uiteenzetting 
over de situatie zou geven. Ook Einthoven, De Quay en Roelfsema zouden aanwe
zig zijn om kennelijk hun afwijkend standpunt toe te lichten. Op de vergadering 
zou meegedeeld worden welke van drie mogelijkheden van toepassing zou zijn: 
de Unie zou normaal blijven voortbestaan óf de Unie zou worden opgeheven óf de 
Unie zou blijven bestaan onder de eenhoofdige leiding van Homan. Intussen —£ ^-
moest het Uniewerk zo normaal mogelijk doorgaan, al konden bestellingen van 
Uniemateriaal voorlopig niet worden uitgevoerd. In geen geval mochten de Ge
westelijk Secretarissen een interview toestaan.586 

Intussen veranderden Einthoven en De Quay van gedachten. Na bemiddeling en 
druk van vele kanten besloot het Driemanschap toch als geheel met de Unie door 
te gaan. Afgesproken werd, dat Homan zich op de achtergrond zou houden en De 
Quay de leiding op zich zou nemen. Einthoven voelde zich uitgeput en trok zich 
voorlopig terug in Breukelen. De 'Instructie' voor de Gewestelijk Secretarissen 
van begin februari was nu achterhaald. Hij was trouwens uitsluitend door een 
misverstand op het secretariaat verstuurd, want Homan had hem op advies van 
Groeninx van Zoelen immers willen ophouden. Het nieuws over de crisis was nu 
overal in de organisatie bekend geworden, juist op het moment dat hij zo goed als 
bezworen had moeten zijn. 

Als voorwaarde voor het voortbestaan van de Nederlandse Unie, zo werd intern 
meegedeeld, was vastgesteld, dat Ruygers niet meer als hoofdredakteur van het 
weekblad zou optreden en deels vervangen zou worden door hoofdredacteur Sch-
lichting van het dagblad De Tijd. Afgesproken was, dat een nieuwe hoofdredactie 
van het weekblad zou worden benoemd. Het lukte De Quay niet iemand met de 
gewenste ervaring en instelling bereid te vinden de risico's van de functie te aan-
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vaarden. De gevaren zag men vooral daarin, dat de bezetter de redakteur van het 
blad ter verantwoording kon roepen voor de inhoud. Dat dit gevaar reëel was, 
bleek uit verschillende arrestaties.587 De artikelen in het weekblad zouden voorlo
pig van min of meer neutrale aard zijn om onrust te voorkomen. De door Homan 
aangekondigde reorganisatie zou worden uitgesteld. 

Ook een verandering in het Algemeen Secretariaat behoorde tot de voorwaar
den, die aan het voortbestaan van de Unie waren gesteld. Na enige tijd lukte het 
generaal H. Koot en jhr. E. de Beaufort aan de leiding ervan te verbinden. De reor
ganisatie bracht met zich mee, dat de administratie versterkt werd. Als nieuwe Al
gemeen Secretaris trad de door Koot aanbevolen luchtmacht-officier H. Staring 
op. Bovendien zou er een hechtere band tussen de leden geschapen worden door 
contacten met plaatselijke secretarissen en door het vormingscentrum. Ook Groe-
ninx van Zoelen kreeg een functie op het Algemeen Secretariaat en zou onder 
meer de contacten met de Duitse bezetter onderhouden. Op 22 februari verscheen 
in het weekblad een korte verklaring over de overwonnen moeilijkheden.588 

Op 15 februari werden de Gewestelijk Secretarissen opnieuw uitgenodigd om 
naar Den Haag te komen. De toon van deze brief was anders dan de vorige. Er 
werd meegedeeld, dat het Driemanschap de mogelijkheid zou toelichten tot het 
'krachtig voortzetten van ons werk', nadat een 'interne reorganisatie' zou zijn uit
gevoerd.589 Hier werd het tegendeel van een reorganisatie volgens de lijn van Ho-
man bedoeld. Er was duidelijk intussen wat veranderd in Den Haag. 

De meesteGewestelijkSecretarissen waren krachtige voorstanders van het blij
ven bestaan van de Unie, maar hun bezwaren tegen de lijn van Homan en Ruygers 
waren niet opgeheven. Ook elders in de beweging was de ongerustheid nog lang 
niet weggenomen. Na vooroverleg stelde een aantal Gewestelijk Secretarissen een 
lijst met vragen op. Zij lieten weten hierop antwoord te willen hebben, voordat zij 
de Unie ook in de toekomst zouden steunen. Om te beginnen vroegen zij zich af of 
het laatste bericht uit Den Haag betekende, dat de bezwaren van Einthoven en De 
Quay tegen het doorgaan van de Unie nu waren opgeheven. Dat gold dan met 
name de contacten met de Duitse bezettingsautoriteiten. Zou de Nederlandse 
Unie zich naar buiten meer 'positief' opstellen, dat wil zeggen: een 'goed-vader
landse' positie innemen? Zou er een eensgezinde leiding komen, met een gereor
ganiseerd secretariaat? Zo'n reorganisatie zou dan tot uiting moeten komen in 
het weekblad en de zogenaamde kadercursussen (de ideologische cursussen, die 
centraal georganiseerd werden voor het Unie-kader uit het hele land). Voor de 
meerderheid van de Gewestelijk Secretarissen betekende dit, dat in elk geval Jef 
de Brouwer en Geert Ruygers zouden moeten verdwijnen. Als deze en andere 
vragen niet bevredigend werden beantwoord, dan zou men de Unieleiding moe
ten verplichten de beweging op te heffen. Anders zou de meerderheid van de Ge
westelij k Secretarissen niet alleen hun functie neerleggen, maar ook het lidmaat
schap opzeggen en de redenen hiervoor meedelen aan de medewerkers in hun 
gewest.590 

De Gewestelijk Secretarissen leken hier- ondanks de hiërarchische verhoudin-
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gen - hun invloedrijke tussenpositie in het spel te willen gooien. In dezelfde da
gen zond De Quay de Gewestelijk Secretarissen een verklaring over de moeilijk
heden in de Nederlandse Unie. Dit als 'Geheim' betitelde stuk kon volgens het op
schrift in vertrouwen aan de medewerkers in de gewesten worden meegedeeld. 
De verklaring maakte er melding van, dat de vraag was gerezen of de Nederland
se Unie in de situatie na de arrestaties wel door kon gaan. Twee leden van het Drie
manschap hadden de vraag ontkennend beantwoord, één lid bevestigend. Deze 
tegenstelling was helaas uitgelekt en daarbij waren veel valse geruchten ontstaan. 
De verklaring vervolgde, dat op een bespreking met de Gewestelijk Secretarissen 
op 30 januari bleek, dat de meerderheid van de aanwezigen een splitsing 'het 
meest fataal' achtte. Men vond het beter óf samen de Unie op te heffen óf samen 
door te gaan. Een voorwaarde voor het voortzetten van de Unie zou zijn, dat er in
terne wijzigingen zouden komen en dat de leiding versterkt zou worden. Uitein
delijk was besloten de Unie voort te zetten, ook al waren de wijzigingen nog niet 
geheel doorgevoerd.591 

Verschillende Gewestelijk Secretarissen hadden hun medewerkers al eerder 
over de crisis ingelicht.592 In veel gevallen reageerden gewestelijk medewerkers 
van de Unie uiterst kritisch op de verklaring van De Quay. Zo stelde men in 
Utrecht vast, dat het 'kardinale punt/ was of de Nederlandse Unie nog wel 'waar
lijk Nederlands' was. Zo was de radiorede van Linthorst Homan over de Winter
hulp heel slecht gevallen. Bovendien bestond er wantrouwen tegenover functio
narissen op het Algemeen Secretariaat, die door de Gestapo waren gearresteerd. 
Zij waren niet 'echt vrij' en bovendien was hun opstelling niet 'echt Nederlands'. - £ ^ 
Men wantrouwde het, dat tot dóórgaan van de Unie besloten was zonder dat de 
reorganisatie was voltooid. Een van de leden van het Driemanschap zou boven
dien voorlopig niet aan de leiding deelnemen. Splitsing van de Unie zou inder
daad een ramp zijn, maar doorgaan kon alleen als de reorganisatie duidelijke ge
volgen zou hebben. De leiding van de Unie moest 'positiever' worden, waarmee 
men hier bedoelde: minder concessies aan de bezetter, geen medewerking aan 
Duitse initiatieven en geen samenwerking met de pro-Duitse NSB. 

De Gewestelijk Secretaris van Utrecht, Van Dijk, vond dat de Unie zich eigen
lijk op een dood spoor bevond, maar zij n collega in Noord-Holland, Aberson, wil
de ondanks twijfels die conclusie nog niet trekken.593 Toch waren Aberson en Van 
Dijk het in grote lijnen eens en zij besloten nogmaals vooroverleg te voeren met 
een aantal Gewestelijk Secretarissen, onder wie die uit Groningen, Limburg, Rot
terdam, Amsterdam, Gelderland en dus Noord-Holland en Utrecht. Op 5 maart 
werd de uitnodiging voor het overleg verzonden.594 

Hoewel het besluit om de Unie te laten voortbestaan inmiddels genomen was, 
bleef de crisis onder kader en medewerkers een rol spelen. Zo dook successievelijk 
in het hele land het verhaal over Homans beruchte '3-2 overwinning voor Duits
land' op. Steeds weer moest Homan verklaren, dat hij inderdaad iets dergelijks ge
zegd had en vervolgens verklaren waarom.S95 

Onder meer onder druk van de Gewestelijk Secretarissen ging het Drieman-
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schap dus toch gezamenlijk door. Vooral De Quay was daar gelukkig mee: hij was 
er altijd voorstander van geweest zolang mogelijk door te gaan en de vele hon
derdduizenden leden niet in de kou te laten staan. Het waren de argumenten en 
de druk van Einthoven geweest, die hem hadden doen instemmen met een op
heffing van de Unie. Na de herziening van dat besluit beloofde De Quay zich vrij 
te maken voor de dagelijkse leiding van de Nederlandse Unie. Een overheersende 
invloed van Homan zou zo vermeden worden. Homan legde zich na bemiddeling 
van Unie-functionarissen van het eerste uur als Van der Wielen, Sassen en Moll 
van Charante neer bij een andere organisatie aan de top van de Unie. Hij zou zich 
voorzichtiger opstellen en zijn politieke standpunten anders formuleren.596 Toch 
bleef er een kloof bestaan tussen de opvattingen in de gewesten en de ontwikke
lingen op het Algemeen Secretariaat. 

Ook Groeninx van Zoelen had geprobeerd Einthoven en De Quay ertoe te be
wegen om toch vooral aan te blijven. Vanuit zijn nieuwe positie op het Algemeen 
Secretariaat probeerde Groeninx de koers van de Unie te beïnvloeden. Voordat 
Einthoven in februari ziek vertrok hielp hij nog Groeninx' positie bij het week
blad te versterken. De invloed van Groeninx bleek, toen het weekblad alert re
ageerde en bijvoorbeeld geruchten van anderen ging tegenspreken. Dit om de 
aandacht van de moeilijkheden binnen de Unie af te leiden. Verder droeg Groe
ninx ertoe bij, dat het weekblad een steeds duidelijker keuze maakte voor maat
schappelijke hervormingen in corporatieve richting.597 In hetzelfde nummer van 
het weekblad, waarin het Driemanschap de (overwonnen) crisis toelichtte, stond 
een hoofdartikel over de uitwerking van de 'staatkundige richtlijnen' van de ~C\-

Unie. Vroeger was steeds gesuggereerd, dat de bezetting daarvoor niet de geschik
te omstandigheid was. Nu werd de tijd daarvoor geschikt geacht. Een paar blad
zijden verderstond een Open Brief van De Vuurslag, waarin Groeninx zijn ideeën 
over corporatisme onderstreepte en tegelijk het Driemanschap een hart onder de 
riem stak.598 

Buiten de openbaarheid redeneerde Groeninx van Zoelen, dat er vier concrete 
punten waren, die de Nederlandse Unie 'uit de sfeer van de literatuur' konden ha
len (en kennelijk in de sfeer van de politieke realiteit). De eerste twee punten be
helsden het economische en politieke deel van het programma. Hier diende de 
Unie zijns inziens onverbloemd te kiezen voor een corporatieve en autoritaire 
maatschappij - en staatsvorm. Ook diende de rooms-katholieke invloed te wor
den teruggebracht. Tenslotte moest er voor de positie van de joden in de Unie een 
oplossing worden gevonden. Wat dit laatste betreft deelde Groeninx aan De Jon
ge mee: 'Ook wat de joden betreft is een oplossing gevonden die U kent.' Onge
twijfeld werd hiermee gedoeld op het'werkend lidmaatschap', dat de Unieleiding 
later heeft proberen uit te werken. Al in januari was hiervoor een commissie inge
steld. 

Groeninx' opvattingen hielden dus in, dat nog tijdens de bezetting hervor
mingen in autoritaire en corporatieve zin moesten worden doorgevoerd. Dat'no-
tabele dames en joden uit het Oosten des lands' vanwege een dergelijke koers voor 
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het lidmaatschap bedankten, beschouwde hij niet als nadeel. Hij noemde dat: 'a 
good riddance wat beide categorieën betreft'. In het taalgebruik van zijn politieke 
kring - Groeninx schreef deze woorden aan De Jonge - stonden de 'notabele da
mes en joden' voor 'de oude orde'. Het noemen van de joodse bevolkingsgroep 
wijst niet alleen op de in zijn kring als 'bon ton' beschouwde vorm van antisemi
tisme. Ook liet hij zo doorschemeren op de een of andere manier tegemoet te wil
len komen aan de Duitse eis de joodse Nederlanders niet als gewone Unieleden te 
beschouwen. Belangrijker vond Groeninx, dat de Nederlandse Unie op basis van 
de genoemde vier concrete punten voortaan 'reëel en positief' naar voren zou tre
den. 

Daarbij zou ook de betekenis van de 'Europese en constructieve gedachte' voor 
het publiek duidelijk gemaakt moeten worden. Als het Nederlandse volk daarop 
goed zou reageren, zouden de Duitsers de waarde van een loyaal Nederland kun
nen inzien. Dit alles leek niet bepaald op de 'reorganisatie', die het kader van de 
Unie had geëist. Een krachtdadige en zelfbewuste 'Nederlandse' opstelling moest 
dat kennelij k verhullen. 

Ondanks de wil tot samenwerking met de Duitsers, nu en in de toekomst, wil
de Groeninx tegenover hen een andere houding innemen. Homan had de indruk 
gewekt, dat hij de bezetter in veel gevallen om toestemming vroeg. Zijn wekelijk
se gang naar het Plein voor het gesprek met Schmidt werd door toeschouwers -
bijvoorbeeld vanuit sociëteit De Witte - meesmuilend waargenomen.599 Groe
ninx wilde de Nederlandse Unie zelfstandiger en meer zelfbewust laten optre
den. Hij was ervan overtuigd, dat dit het de fout van de Nederlandse Unie was ge- —£ ̂ ~ 
weest bij iedere stap eerst 'zijdelings' naar de Duitsers te kijken. Dat was te 
omslachtig en, vooral, het bracht - in zijn terminologie - de beweging geen 'Ne
derlandse' stap vooruit. Er moest onmiddellijk een hechte, consequente Neder
landse beweging van de grond worden getild. Als men de meerderheid van de 
Unieleden wat dat betreft had gerustgesteld - namelijk dat de beweging een na
tionaal Nederlands elan zou krijgen - dan zouden de Duitse autoriteiten ook re
ageren en zou duidelijk worden wat er voor vlees in de kuip zat.600 

De Duitsers zou duidelijk gemaakt worden, dat een zelfstandige Nederlandse 
rol van de Unie voor de bezetter de meest voordelige koers was. De NSB zou im
mers nooit het Nederlandse volk achter zich kunnen verenigen. Uiteindelijk zou 
de Nederlandse Unie samenwerking met een NSB niet uit de weg moeten gaan, als 
deze niet meer de alleenheerschappij nastreefde.601 Twee weken later was Groe
ninx niet ontevreden over de ontwikkelingen. De Nederlandse Unie leek in Tiech-
tere voegen' te worden geleid. Langzamerhand ebde ook onder de achterban de 
schok over de crisis weg. Zelfs de opstandige colporteurs in Amsterdam hadden 
hun taak hervat. Groeninx nam een keer deel aan hun werk en dronk achteraf een 
glaasje met ze in De Drie Flesjes.602 

Na al eerder nu en dan een beroep op hem te hebben gedaan, had Groeninx van 
Zoelen op 9 februari 1941 een diepgaand gesprek met Gerretson. Hij hoopte, dat 
deze een belangrijke ideologische rol in het Unie-apparaat zou gaan bekleden. 
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Ook in het weekblad zou Gerretson een belangrijke rol moeten spelen, nadat daar 
een andere hoofdredacteur zou zijn benoemd. Overigens dacht Groeninx, dat Ba
rents de nieuwe hoofdredacteur zou worden. Hij was kennelijk minder goed op 
de hoogte van de gang van zaken binnen de Unie dan hij voorgaf: Barents had im
mers al enige tijd geleden uit onvrede bedankt voor een positie in de organisatie. 

Groeninx hield met verschillende andere geestverwanten contact over de rich
ting, die de Unie moest uitgaan. Op deze manier bleef een zekere invloed van 
rechts-autoritaire kringen op het beleid van de Unie bestaan. Bewust hield hij ook 
nauw contact met jhr. B.C. de Jonge, die nog steeds gold als de ideale leider van 
een toekomstige autoritaire eenheidsorganisatie. De Jonge bleef goed op de hoog
te van de ontwikkelingen. Zo wist hij, dat er door sommigen naar een oplossing 
gezocht werd voor een van de grootste geschilpunten tussen de Unie en het natio
naal-socialistische bezettingsregime: het Unie-lidmaatschap van Nederlandse jo
den.603 

De Jonge maakte zich verder bezorgd over de rooms-katholieke belangen, die 
volgens hem in de Unie onevenredig groot waren. Aantasting van die belangen 
zou naar zijn idee de positie van De Quay in gevaar brengen. Toch zou het succes 
van de Unie er mede van afhangen of de katholieke invloed zou kunnen worden 
verminderd. De Jonge hoorde, dat ook De Quay wel begrip zou hebben voor het 
inperken van de macht van het RK Episcopaat op economisch gebied.604 

Ook met Goossens bleven Groeninx en De Jonge in contact. De Jonge probeer
de Goossens - en via hem wellicht de bezetter - ervan te overtuigen, dat de NSB het 
grote obstakel was voor een betere verhouding tussen de Nederlanders en de 
Duitsers. Daarom was het te betreuren, dat de bezetter de NSB bevoorrechtte door 
deze beweging faciliteiten te verlenen, die aan de Unie werden onthouden. Zo 
kon de Nederlandse Unie niet voldoende positief en opbouwend werk verrichten. 
Als daarin geen verandering kwam, dan zou de Unie op een of andere wijze ver
dwijnen. Dat zou betreurenswaardig zijn: hechtte Goossens niet ook veel waarde 
aan het bestaan van de Unie? 

De Nederlandse Unie vormde volgens De Jonge een tegenwicht tegen de NSB, 
niet zozeer op grond van beginselen, maar omdat de Nederlandse nationaal-so
cialisten steeds meer weerstand wekten. Aan de andere kant, zo redeneerde De 
Jonge: 'Toch had de Unie samenwerking [met de NSB] als uiteindelijk doel steeds 
in het oog moeten houden en het publiek langzamerhand aan dit denkbeeld moe
ten trachten te wennen.' Dat had dan misschien leden gekost, maar dat was verge
lijkenderwijs niet erg geweest. Vele Unieleden waren namelijk dermate anti-NSB-
gezind, dat zij slecht onderscheid maakten tussen de NSB en het Duitse gezag. Zo 
werd tegenover anderen de schijn gewekt van een 'illegale houding5. Dat versterk
te de positie van de Unie niet, zoals uit de inval in het Algemeen Secretariaat was 
gebleken. Binnen de kaders van de bezetting moest de Nederlandse Unie volgens 
De Jonge een meer krachtdadige en nationale opstelling kiezen. De Quay zou be
grip hebben gevraagd voor het feit, dat de vele werkzaamheden en de grote moei
lijkheden sinds de oprichting van de Nederlandse Unie zo'n opstelling in de weg 
hadden gestaan.605 
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Zo krabbelde de Nederlandse Unie na inval en crisis weer op. Kenmerkend was, 
dat dit gebeurde onder de belofte van verandering en reorganisatie, maar dat met 
die 'reorganisatie' niet steeds hetzelfde werd bedoeld. Dat gold ook voor de be
grippen 'vaderlands' en 'positief'. Hiermee werd de nieuwe koers aangeduid, die 
de Nederlandse Unie zou varen, nadat Linthorst Homan het roer overgegeven 
had. Toen Homan in januari overwoog alléén de leiding te nemen, had hij óók een 
nieuwe koers en een 'reorganisatie' aangekondigd. Enige verwarring is dus niet 
verwonderlijk. Al vanaf de opstelling van het eerste programma waren de stand
punten van de Nederlandse Unie multi-interpretabel. De veelgenoemde 'vaag
heid' kwam deels voort uit de noodzaak in de bezettingstijd niet het achterste van 
de tong te laten zien, ook al omdat de toekomst onzekerder was dan ooit. Aan de 
andere kant verhulde de vage terminologie van het programma ook de verschillen 
in opvatting, die in de Unie leefden. Tijdens de crisis in de Unieleiding waren die 
tegenstellingen tot een uitbarsting gekomen. Opmerkelijk was, dat beide partij
en in het conflict dezelfde termen met dezelfde gevoelswaarde bleven gebruiken. 
Dit hoewel duidelijk was, dat de standpunten ver uiteen lagen. 

De critici van Homan en De Brouwer wilden een meer 'vaderlandse' en 'positie
ve' opstelling. Bedoeld werd, dat geen toenadering tot autoritaire ideologieën en 
bewegingen - en al helemaal niet tot de Duitsers en de NSB - werd gezocht. Ho
man en De Brouwer wilden ter bevordering van de toekomstige zelfstandigheid 
van het land juist wel samenwerking met de bezetter en hervormingen in autori
tair-corporatieve richting. Tot het laatste standpunt werd de Unieleiding aange
moedigd door een steeds actiever groep van personen uit rechts-autoritaire hoek. - £ ^-
In Groeninx van Zoelen hadden zij rechtstreeks toegang tot de top van de Neder
landse Unie. 

Al vanaf het begin van de bezetting probeerden personen uit deze kring een 
eenheidsorganisatie naar eigen snit op te richten of de Nederlandse Unie in die 
richting te beïnvloeden.606 Aanvankelijk opereerden zij alleen in de marge en 
hadden weinig succes, al was het maar omdat het Driemanschap ook onderhan
delde met vertegenwoordigers van de democratische politieke partijen. Wel 
slaagden zij erin herhaalde malen jhr. mr. B.C. de Jonge als gedoodverfd nationaal 
leider naar voren te schuiven. Tot eind 1940 had deze een actieve rol afgewezen, 
maar tijdens de crisis in de Unieleiding groeide zijn belangstelling. De plannen 
van deze kringen werden op hun beurt beïnvloed door de bezetter, hetzij direkt 
door uitspraken van Seyss-Inquart of Schmidt, hetzij via een tussenpersoon als 
Goossens. 

Uitgerekend via Einthoven kreeg Groeninx van Zoelen vaste voet aan de grond 
in de Unieleiding. Hij kon zo een 'reorganisatie' in rechts-autoritaire zin bevorde
ren. Einthoven zelf werd juist tot een 'reorganisatie' gestimuleerd door de groep 
Hofstee, die een tegenovergestelde richting uit wilde. Deze verwarring was ook 
mogelijk, omdat Einthoven en Groeninx van Zoelen het eens waren in hun afkeer 
van de democratische partijpolitiek. Met De Quay deelde Groeninx zijn voorkeur 
voor een corporatief stelsel. Alledrie keurden zij af, dat Homan de indruk wekte 
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zich wel heel vriendelijk, zo niet onderdanig tegenover de bezetter op te stellen. 
De crisis in de Unieleiding spitste zich toe op de visie van Homan en De Brou

wer. Een voorbeeld van zo'n standpunt gaf Homan nog op 30 januari, toen hij zei 
het wenselijk te vinden, dat de 'bestaande politieke groeperingen' - dat wil zeg
gen Nederlandse Unie, Nationaal Front en NSB607 - toenadering tot elkaar zouden 
zoeken. Kennelijk wilde Homan uitdrukkelijk samenwerking niet uitsluiten. 
Slechts twee van de Gewestelijk Secretarissen hadden bij die gelegenheid de kant 
van Homan gekozen. Einthoven had toen verklaard, dat hij juist besloten had om 
uit de Unie te treden, omdat de opzet ervan door Homan werd doorkruist. De Ge
westelijk Secretarissen hadden het standpunt ingenomen, dat alle leden van het 
Driemanschap óf met de Unie moesten stoppen óf gezamenlijk door moesten 
gaan. Dat gekozen was voor de laatste optie was alleen mogelijk, omdat Homan 
zich had neergelegd bij de zienswijze van Einthoven en De Quay. Onder invloed 
van de schok van de Duitse inval in het Unie-secretariaat en ook onder de indruk 
van de reacties op de crisis in de leiding van de Unie is de opstelling van Linthorst 
Homan veranderd.608 Een opdracht voor een artikel over samenwerking met 
Duitsland, zoals hij eerder aan Ruygers had gegeven, zou Homan sindsdien niet 
meer geven.609 Dit werd des te duidelijker door het feit, dat De Quay de dagelijkse 
leiding op zich zou nemen. Aan de andere kant zou de invloed van Einthoven en 
zijn medestanders wegvallen. De eerste, omdat hij zich voorlopig terugtrok, de 
anderen, omdat zij stuk voor stuk uit de leiding van de Unie ontslag hadden ge-
noemen. 

De 'reorganisatie', die de voorwaarde was voor het voortbestaan van de Unie, -C X 
had dus als doel de opzet van Homan en De Brouwer te verijdelen. Maar deze 're
organisatie' stond vanaf het begin onder druk. Hij dreigde zelfs in tegengestelde 
richting omgebogen te worden! De rechts-autoritaire pressiegroep liet zich daar
bij niet onbetuigd. 

Toen de crisis op deze twijfelachtige manier bezworen was en het weekblad de 
verklaring over de 'overwonnen moeilijkheden' had gepubliceerd, verspreidde 
het nieuws over de Februaristaking zich - buiten de officiële pers om - over het 
land.610 Ook de Nederlandse Unie ondervond hiervan de gevolgen. Voor enkele 
weken werden alle politieke activiteiten in Amsterdam en in Noord-Holland ver
boden. De staking kwam voor de rest van de bevolking onverwachts en vertegen
woordigde een geheel andere reactie op de bezetting, dan welke de officiële sfeer 
in de Unie kenmerkte. Dat sloot niet uit, dat binnen de Unie bij velen het enthou
siasme over de staking groot was.611 Vele gezagsdragers probeerden na het eerste 
enthousiasme invloed op het verloop van de staking uit te oefenen: hun hoop was, 
dat de staking en de demonstraties na de eerste dag niet meer zouden doorgaan. 
Bij hen bestond angst voor strafmaatiegelen en verder ingrijpen van de Duitsers. 
Het leek nutteloos bij de bezetter grote irritatie te wekken.612 Dit was in overeen
stemming met de lijn, die de Nederlandse overheden sinds de capitulatie hadden 
gevolgd. Hetzelfde gold voor de leiding van de Unie. 

Bij een belangrijk deel van het kader van de Unie droeg de Februaristaking er-
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toe bij, dat standpunten ovet een 'positiever* opstelling van het Driemanschap 
scherper werden geformuleerd. De Februaristaking en de Duitse reactie erop had
den voor velen de scheidslijnen duidelijker afgebakend en een kritische, afwach
tende houding tegenover de Unie geschapen. Er moest geen twijfel aan kunnen 
bestaan, dat de Unie werkelijk 'vaderlands' was. Waren niet 9 miljoen paar ogen 
gericht geweest op Amsterdam? Nu waren er 800.000 paar gericht op de daden 
van het Driemanschap!, aldus een districtsleider van het Gewest Utrecht van de 
Nederlandse Unie.613 

Aan de andere kant had het bericht over de arrestaties van leden van het Alge
meen Secretariaat ook gevoelens van solidariteit met de Unie los gemaakt. Het 
weekblad werd goed verkocht en confrontaties op straat waren aanleiding voor 
klachten over het gedrag van de NSB. Het viel kennelijk niet allen op, dat zowel De 
Unie, als de NSB pleitten voor een 'revolutie' in de maatschappelijke verhoudin
gen.614 

Een dergelijke verwarring bleef ondanks alle 'reorganisatie' mogelijk. De Unie 
bleef bestaan, nadat was toegegeven aan de eis van de Gewestelijk Secretarissen, 
dat een 'duidelijke' vaderlandse koers zou worden gevaren. Aan de andere kant 
bleef de invloed van personen als Groeninx van Zoelen voortduren. 'Duidelijk' 
was de koers nog steeds niet. Wel was aan de voorbereiding van een nieuwe, zuiver 
rechts-autoritaire eenheidsbeweging een eind gekomen. De Nederlandse Unie 
werd - althans formeel - voortgezet onder het oorspronkelijke Driemanschap, 
met de oorspronkelijke doelstellingen. Jhr. B.C. de Jonge trok zich weer terug op 
het land. - £ ^ -
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